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ความรูทั่วไปเกีย่วกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 

 
 

ความเปนมาและความหมาย 
เครื่องหมายราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนภาพตราชูบนพระแทนนัง คศิ

ลาภายในกรอบส่ีเหล่ียมจตุรัส มีอักษรบอกนามกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพอยูเบื้องลาง 
พระแทนมนังคศิลานี้เปนพระแทนของพอขุนรามคําแหงสมัยสุโขทัย ทรงใชวาราชการแก
ทุกขของไพรฟาประชาชนที่มีความเดือดรอนของใจ เปรียบไดดังภารกิจของกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพท่ีมีหนาที่คุมครองสิทธิ และเสรีภาพ และชวยบําบัดทุกขของประชาชน ตาม
รอยพระจริยาในพอขุนรามคําแหงมหาราชแตอดีตกาล 

ประเทศ ไทยมีจุดมุงหมายสูงสุดในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม คือ การสราง
ความสบงสุขใหเกิดข้ึนในสังคม โดยการปองกันแกไขปญหาอาชญากรรมการคุมครองความ
ปลอดภัยในชีวิตละทรัพยสิน การปองกันแกไขขอพิพาทขัดแยงการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและสิทธิ มนุษยชน ที่มุงถึงความสัมฤทธิ์ผลของความยุติธรรมบนพื้นฐานของ
มนุษยธรรม แตเนื่องจากยังมีสภาพปญหาหลายประการที่ขัดขวางมิใหประชาชนไดมีโอกาส
เขา ถึงความยุติธรรม เชน 

1.การไมมีความรู ความเขาใจบทบัญญัติของกฏหมาย และสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได
โดยชอบธรรม ทําใหประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบและลวงละเมิลสิทธิจากบุคคลที่อยูใน
ภาวะที่ เหนือกวา ดังนั้น ความยุติธรรมที่เกิดข้ึนนั้นมิไดหมายถึงการหยิบย่ืนใหจากรัฐแต
เพียงภาย เดียว แตยังข้ึนอยูกับความสามารถในการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพดวยตัวเอง
ของ ประชาชนเอง 

2.ความยากจนของประชาชนที่เปนอุปสรรคตอการเขาถึงความยุติธรรมเนื่องจาก
กระบวนการ ดําเนินคดีนั้น คูความจําเปนที่จะตองจัดจางทนายเพื่อตอสูคดีทําใหประชาชน
ยากจนไม สามารถดําเนินการได 
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3.ประชาชน ผูเสียหายจากอาชญากรรม และจากกระบวนการยุติธรรมเปนผูบริสุทธิ์
ไมไดรับการชวยเหลือเยียวยาตาม หลักสิทธิมนุษยชนหรือละเลยตอผูเสียหายชึ่งประชาชน
ผูเสียหายเลานี้ตอง สูญเสียอิสรภาพในชีวิตรางกายเกิดความพิการหรือสูญเสียชีวิต สราง
ความเสียหายตอสิทธิประโยชนที่พึงมีพึงได 

4.กระบวนการยุติธรรม ขาดศักยภาพในการพัฒนาทางเลือกความยุติธรรมใหกับ
ประชาชน กลาวคือ แนวคิดด้ังเดิมความยุติธรรมเปนสิ่งที่รัฐหยิบย่ืนใหประชาชนจาก
กระบวนการ พิจารณาคดีเทานั้น สงผลใหประชาชนตองสูญเสียโอกาสตางๆ มากมาย 
ส้ินเปลืองเวลา คาใชจาย สูญเสียอิสรภาพโดยมิควรและปดก้ันโอกาสของผูยากจนไม
สามารถเขาถึงความ ยุติธรรม 

จากสถานการณดังกลาวจะพบวา กระบวนการยุติธรรมยังไมมีหนวยงานกลางในการ
ประสานงาน เพื่อใหความชวยเหลือแกประชาชนที่ไมไดรับความยุติธรรมหรือถูกลวงละเมิด 
สิทธิ ดวยการสงตอไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือชวยบรรเทาปญหาในเบื้องตนทั้งในเชิง
รุกและรับ จึงทําใหประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิขาดท่ีพึ่งในการเขาถึงความยุติธรรม ประกอบ
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตอง การใหมีการสงเสริม 
คุมครองและสรางหลักประกันใหกับประชาชนซึ่งรัฐบาลไดตระหนักและเห็นความ สําคัญ 
ประกอบกับมีการปฏิรูประบบราชการใหมจึงไดมีการจัดตั้งกรมคุมครองสิทธิและ เสรีภาพข้ึน 
ภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และใชชื่อภาษาอังกฤษของหนวยงานวาRIGHTS AND 
LIBERTIES PROTECTION DEPARTMENT มีชื่อยอวา RLPD ภาย ใตวิสัยทัศน " เปน
องคกรในการสงเสริมคุมครองละสรางหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิ มนุษยชนอยาง
บูรณาการ และมี นวัตกรรมสูความเปนสากล " 
 

อํานาจหนาที่ 
ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2545อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้ 

ใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ มีภาระกิจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึง
ไดรับตามกฎหมาย โดยการจัดวางระบบและสงเสริมใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับกรม
คุมครองสิทธิ และเสรีภาพตลอดจนการดําเนินการใหพยาน ผูเสียหาย และจําเลยใน
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คดีอาญา ไดรับการคุมครองชวยเหลือ เยียวยาในเบื้องตน เพื่อใหประชาชนไดรับการ
คุมครองและดูแลจากรัฐอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (1) จัดระบบการบริหารจัดการดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  (2) สงเสริมและพัฒนาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  (3) สงเสริมและพัฒนากลไกการระงับขอพิพาทในสังคม 
  (4) ประสานงานดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ตางประเทศ 
  (5) พัฒนาระบบ มาตรการ และดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่ตกเปนเหย่ือ
อาชญากรรม รวมทั้งจําเลยที่ถูกดําเนินคดีอาญาโดยมิไดเปนผูกระทําความผิดตามกฎหมาย
วา ดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
  (6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
  (7) ดําเนินการคุมครองพยานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา 
  (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภารกิจหลัก 
ภารกิจที่ 1. การสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ  

เปนการสงเสริมปองกัน และปกปองสิทธิของประชาชนไมใหถูกกระทําการละเมิด 
โดยการสงเสริมเผยเเพรความรูเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพใหแกประชาชนกลุมเปา หมาย การ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อเผยแพรความรูและการฝกอบรมดามเสรีภาพ การสงเสริมและพัฒนากลไก
การระงับขอพิพาทและการจัดการความขัดเเยง โดยเนนประเมินผลการดําเนินงานดานการ
สงเสริมสิทธิและเสรีภาพ 

  
ภารกิจที่ 2. การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

เปนการชวยเหลือเยียวยาผูที่ถูกละเมิดสิทธิใหไดรับการชวยเหลืออยางเปน ธรรม 
ดวยการพัฒนาระบบมาตรการและดําเนินการชวยเหลือประชาชน ที่ตกเปนเหย่ือ
อาชญากรรม 
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ภารกิจที่ 3. การสรางหลักประกันตามหลักการสิทธิมนษุยชนสากล 
เกิดข้ึนดวยเหตุเมื่อประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิ

มนุษยชนจํานวน 7 ฉบับ ทําใหเกิดพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทย เขาเปนภาคี โดยสนสนธิสัญญาดังกลาวถือเปนกฎหมายระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยตองยืดถือ ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งพันธกิจหลักของสนธิสัญญา 4 ประการ ที่ตอง
ดําเนินการ คือ 

(1) การประกันใหเกิดสิทธิตางๆ ตามที่ระบุไวในสนธิสนธิสัญญา 
(2) การปฏิบัติใหเกิดสิทธิตามท่ีรับรองไวในสนธิสัญญาดวยความกาวหนา 
(3) การเผยแพรหลักการของสิทธิ ตามสนธิสัญญานั้นใหกวางขวาง 
(4) การเสนอรายงานประเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติใหเกิดสิทธิและความกาวหนาตอ

องคกรตามสนธิสัญญา 
 

เปาประสงคภารกิจหลัก 
(1) ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐกลุมเปาหมาย มีความรูดานสิทธิและเสรีภาพและ

สิทธิมนุษยชน 
(2) ประชาชนสามารถปกปองสิทธิตนเอง ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น และไมละเมิด

กฏหมาย 
(3) เครือขายพันธมิตรมสีวนรวม ดานสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของประชาชน 
(4) ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการชวยเหลือ/คุมครองสิทธิและเสรีภาพอยางมี

ประสิทธิภาพท่ัวถึงตามหลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(5) ประชาชนมีหลักประกันดานสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
(6) มีระบบบริหารจัดการภายในองคกรที่ทันสมยั สะดวก และรวดเร็ว 

 

วิสัยทัศนพันธกิจ 
วิสัยทัศน 
“เปนองคกรในการสงเสริม คุมครอง และสรางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิ

มนุษยชนอยางบูรณาการ และมีนวัตกรรมสูความเปนสากล” 
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พันธกิจ 
ทําหนาที่สงเสริมคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตาม

รัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย และหลักการสิทธิมนุษยชน เพื่อใหประชาชนไดรับการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพ มีความสมานฉันท และมีหลักประกันดานสิทธิและเสรีภาพในระดับ
สากล 

 

วัฒนธรรม 
TOPS 
T = Team work (ทํางานเปนทีม) 
O = Organization Of Learning (องคกรแหงการเรียนรู) 
P = Professional (มืออาชีพ ในดานสิทธิ เสรีภาพมีประสิทธิภาพ) 
S= Service Mind (จิตสํานึกในการใหบริการนอกจากนี้ ยังรวมถึงมีศีลธรรม 

(MORAL)/ความสุภาพ (HONOR) และความรับผิดชอบ (ACCOUNTABILITY)) 
 

คานิยม 
“คุมครองคน คุมครองสิทธิ สรางวิถีชวีิตแหงความเปนธรรม” 

 

ลักษณะการบริการ 
จัดทําสงเสริม สนับสนุน ประสานงาน และติดตามประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ อันเปนการสรางหลักประกันดานสิทธิมนุษยชนใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
ตลอดจนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ประชาชนดานสิทธิมนุษยชนซึ่งจะ
ทําใหสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนลดนอยลง 
 
ภารกิจแผนสิทธมินษุยชนแหงชาติ 

ประเทศ ไทยเปนประเทศหนึ่งที่เปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติและการเขา
เปนภาคี สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมไปถึง
การปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการประชุมระดับโลก เพื่อสงเสริม ปกปอง 
คุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชนในชาติ 

ปจจุบัน ประเทศไทยไดมีการใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนฉบับที่ 2 เริ่มใช
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2556 โดยใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับที่ 2 เปนแผนที่เกิดจาก
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กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งมีทิศทางที่จะทําให “สังคม ไทยเปนสังคมแหง
การเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชน เครือขายสิทธิ
มนุษยชนเขมแข็งในทุกภาคภูมิภาค ที่มีความตื่นตัวในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และ
พัฒนาสูมาตรฐานสากล” ภายใต 4 ยุทธศาสตร 14 กลยุทธ และ 43 กลวิธี คลอบคลุม
ประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้ง 10 ดาน 

แผน สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความสําคัญเปนอยางย่ิงที่จะเปนเคร่ืองมือหนึ่งให กับ
องคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นําไปใช สง เสริม 
ปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน ใหแกประชาชนในชาติ เพื่อใหการแกไขปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีดาน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตอเวทีนานา ประเทศ โดยมีภารกิจหลักที่ดําเนินการอยู 
4 ประการ ไดแก 

1.การจัดทําและพัฒนาแผนสิทธมินุษยชนแหงชาติ 
2.การสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
3.การสรางมาตรการ กฎหมาย กลไกในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อ

รองรับการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 
4.การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 
ภารกิจดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

การเขาเปนภาคีของสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ทําใหประเทศ
ไทยเกิดพันธะผูกพันที่จะตองดําเนินการตามพันธกิจหลักของสนธิสัญญา 4 ประการ คือ 

1) การประกนัใหเกิดสิทธิตาง ๆ ตามที่ระบุในสนธิสัญญา ซึง่สวนใหญถูกระบุ
แลวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2) การปฏิบตัิใหเกิดสิทธิตามท่ีรับรองไวในสนธสัิญญาดวยความกาวหนา ไดแก 
การแกไขกฎหมายตางๆใหสอดคลองกับสนธิสัญญา 

3) การเผยแพรหลักการของสิทธิตามสนธิสัญญานั้นใหกวางขวาง เพี่อให
เจาหนาที่รัฐไดรับทราบและนําไปปฏิบัติใหเกิดสิทธิตางๆ รวมทั้งใหประชาชนชนไดรับทราบ
และสามารถปกปองสิทธขิองตนเองได 

4) การจัดทํารายงานของประเทศเกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินงานใหเกิด
สิทธิตางๆตามที่สนธิสัญญานั้นๆระบไุว และเสนอรายงานตอองคกร (Monitoring Body) 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2552 

 
24.โรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ตองไดรับรองจากหนวยงานใด 
 ก. มอก. 9001     ข. มอก. 9002 
 ค. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  หมายความวา โรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001  หรือ มอก. 9002  ในกิจการและขอบขายที่
ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน  

 
25.การกําหนดใหสวนราชการระดับใด ผูบังคับบัญชาชั้นใด ตําแหนงใด มีอํานาจ 

ดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามผูใดกําหนด 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. กระทรวงกลาโหม 
 ค. คณะรัฐมนตรี    ง. หัวหนาสวนราชการ 
 ตอบ ข. กระทรวงกลาโหม 

สําหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหม  การกําหนดใหสวนราชการระดับใด 
ผูบังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหนงใด  มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด   
 
26.บทลงโทษ  ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหดําเนินการอยางไร 
 ก. ลงโทษอยางต่ําปลดออกจากราชการ 
 ข. ลงโทษอยางต่ําตัดเงินเดือน 
 ค. ลงโทษอยางต่ําวากลาวตักเตือน โดยทําคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 
 ง. ลงโทษอยางต่ําภาคทัณฑ 
 ตอบ ค. ลงโทษอยางต่ําวากลาวตักเตือน โดยทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร 

บทลงโทษ ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือ
วากลาวตักเตือน โดยทําคําส่ังเปนลายลักษณอักษร   
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27."กวพ."  เปนชื่อยอของอะไร 
 ก. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  ข. กรรมการวาดวยการพัสดุ 
 ค. คณะกรรมการพัสดุ   ง. กรรมการพัสดุ 
 ตอบ ก. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา "กวพ."  
 
28."กวพ." มีผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ข. ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. ผูแทนสํานักงานตรวจเงิน 
 ตอบ ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ มีปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน 

กรรมการ   
 
29.ผูใดไมใชคณะกรรมการใน กวพ. 
 ก. ผูแทนสํานักงบประมาณ   ข. ผูแทนกระทรวงการคลัง 
 ค. ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 ง. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 ตอบ ข. ผูแทนกระทรวงการคลัง 

คณะกรรมการ ใน กวพ. ประกอบดวย ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทน
กระทรวงกลาโหม  ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ป. ผูแทน
กรมวิเทศสหการ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแทนสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
 
30. กรรมการใน "กวพ." คือขอใด 

ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง    ข. ผูแทนกระทรวงกลาโหม  
ค. ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
31. ผูทรงคุณวุฒิใน กวพ. ที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกินกี่คน 
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ก. ไมเกินสามคน    ข. ไมเกินหาคน 
ค. ไมเกินเจ็ดคน     ง. ไมเกินเกาคน 
ตอบ ข. ไมเกินหาคน 
 
32.ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใน กวพ.  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป  
 ก. สองป     ข. สามป 
 ค. ส่ีป      ง. หาป 

ตอบ ก. สองป   
ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา "กวพ." ประกอบดวย ปลัด

กระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม 
ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ 
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช. ผูแทนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูแทนสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง นายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปน
กรรมการ และใหเจาหนาที่กรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ กับให กวพ. แตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

ผูทรงคุณวุฒิซึ่ งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ ง  มีวาระอยู ในตําแหนงคราวละสองป 
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
33. ขอใดเปนอํานาจหนาท่ีของ กวพ. 

ก. ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
ข. พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ 
ค. พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่สวนราชการไมปฏิบัติตามระเบียบ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
34.ผูทรงคุณวุฒิของ กวพ. แตงตั้งโดยใคร 
 ก. ประธานกรรมการ    ข. รองนายกรัฐมนตรี 
 ค. นายกรัฐมนตรี     ง. สํานักงาน ปปช. 
 ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี  
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ

ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคน
ภาครัฐและใหการปฏิบัตริาชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรจีึงเห็นสมควรใหมี
การจางพนกังานราชการสําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบญัญัตริะเบียบบรหิาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจงึวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี ้

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 หรอืสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม เวนแตราชการสวนทองถิน่  

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่
มีฐานะเปนสวนราชการ และผูวาราชการจังหวดั ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ 

“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง
โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการ
ปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น 

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

คณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบตัิหรือละ
เวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏบิัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทั้งนี้ เวนแตเรื่องใดมี



~ 14 ~ 
 

กําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงือ่นไขของสญัญาจาง  หรือเปนกรณทีี่สวน
ราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด 
ไดรับยกเวนไมตองปฏบิตัิเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางในบางเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได 

ขอ 5  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบยีบนี้ 
หมวด 1 

พนักงานราชการ 
ขอ 6  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้ 
(1) พนักงานราชการทัว่ไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏบิัติงานในลักษณะ

เปนงานประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งาน
วิชาชพีเฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(2) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบตัิงานในลักษณะที่
ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบตัิงานในเรื่องที่มีความสําคัญและ
จําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว 

ขอ 7  ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดย
จําแนกเปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี ้

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

เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได 
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการ

กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการ 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 

 
13.กรอบอตัรากําลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป โดยให
สอดคลองกบัเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกล
ยุทธ  ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(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 

การจางพนกังานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือตามโครงการ
ที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ  (ระเบียบฯ ขอ 11) 
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16.ผูใดเปนผูลงนามในสัญญาจางกบัผูใดไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนกังาน
ราชการ 
 ก. หัวหนาสวนราชการ   ข. คณะกรรมการ 
 ค. หัวหนาหนวย    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ก. หัวหนาสวนราชการ 

หัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามใน
สัญญาจางกบัผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 

(ระเบียบฯ ขอ 11) 
 

17.วันเวลาทํางาน หรือวิธีการทํางานของพนักงานราชการอาจจะมคีวามแตกตางกันโดย
พิจารณาถึงส่ิงใด 
 ก. ผลสําเร็จของงาน    ข. เปาหมายของงาน 
 ค. ยุทธศาสตรของงาน   ง. ลักษณะงาน 
 ตอบ ก. ผลสําเร็จของงาน 

วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจําสวน
ราชการ ใหเปนไปตามทีส่วนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงาน
ราชการในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน 

(ระเบียบฯ ขอ 13) 
 
18.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ใหกระทําในกรณีใด 
 ก. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
 ข. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง 
 ค. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข.  
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข.  
 
19.ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. พนักงานราชการมีสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบตัติามกฎหมายวาดวย 

    ประกันสังคม 
 ข. พนักงานราชการอาจไดรับคาตอบแทนจากการออกจากงานโดยไมมีความผิด 
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แนวขอสอบระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเร่ืองราวรองทุกข พ.ศ. 
2552 

 
1.ระเบียบฯ วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2550     ข. พ.ศ. 2551 
 ค. พ.ศ. 2552     ง. พ.ศ. 2553 
 ตอบ ค. พ.ศ. 2552 
 
2. มาตราใด ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหบุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราว
รองทุกข 
 ก. มาตรา 23     ข. มาตรา 35 
 ค. มาตรา 48     ง. มาตรา 59 
 ตอบ ง. มาตรา 59 

โดยที่มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหบุคคลมีสิทธิเสนอ 
เรื่องราวรองทุกขและไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว สมควรกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดการเรื่องราวรองทุกข เพื่อบรรเทาและเยียวยาความ
เดือดรอนของประชาชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 
3.ระเบียบฯ วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข ฉบับปจจุบันมีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ  ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
4. คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวงหรือสวนราชการที่มีฐานะเปน
กระทรวงหรือทบวง ซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง หมายถึงขอใด 
 ก. คณะกรรมการประจํากระทรวง  ข. คณะกรรมการประจํา 
 ค. คณะกรรมการรับเรื่องราว   ง. ขาราชการประจํา 
 ตอบ ก. คณะกรรมการประจํากระทรวง  
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 “คณะกรรมการประจํากระทรวง” หมายความวา คณะกรรมการการจัดการ
เรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวงหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงหรือทบวง ซึ่งมี
ฐานะเทียบเทากระทรวง 
 
5. ผูรักษาการใน ระเบียบฯ วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 ค. ประธานคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
 ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ  ก. นายกรัฐมนตรี 

ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
6. “คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกข” ประกอบดวยใครเปนประธานกรรมการ 
 ก. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ข. เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 ค. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณอัยการสูงสุด 
 ง.  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ตอบ ก. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
7.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน“คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกข” ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งมีจํานวนกี่คน 
 ก. สองคน     ข. สามคน 
 ค. ส่ีคน     ง. หาคน 
 ตอบ ข. สามคน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสามคน ซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญในดานกฎหมาย สังคมสงเคราะห และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดาน
ละหนึ่งคน 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


