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ความรูเกีย่วกับ การรถไฟขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
ประวัติ 
ปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครไดทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับจนกระทั่งใน

ป พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันสงคณะผูเชี่ยวชาญมา
ทําการศึกษา สํารวจ และวางแผนแมบทสําหรับการจราจรและขนสงในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไดเสนอแนะใหมีระบบรถขนสงมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อ
แกไขปญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร จึงไดมี “ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515” จัดตั้ง “การทางพิเศษ
แหงประเทศไทย” ข้ึน เพื่อจัดสราง “ทางพิเศษ” ซึ่งประกอบดวย 

* ระบบทางดวน (Express Way) 
* ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (Mass Rapid Transit System) 
* การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ตอมารัฐบาลพิจารณาเห็นวา การจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานครติดขัดมาก 

สมควรเรงรัดการดําเนินการในสวนของระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหประชาชนสามารถเดินทางไดโดยไมจําเปนตองใชรถยนตสวนบุคคล ดังนั้น 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 เห็นชอบใหจัดตั้งรัฐวิสาหกิจภายใต
การกํากับของนายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการระบบรถไฟฟาขนสง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงไดมีการตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535”(ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 90 วันที่ 20 
สิงหาคม 2535) โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของ
รัฐบาล พ.ศ. 2496  

โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติ
ที่ไมเพียงพอตอการจัดทํา จัดการและการใหบริการขนสงมวลชนดวยระบบรถไฟฟา 
รวมท้ังการดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณะ ทําใหองคการรถไฟฟามหานครมี
ขอจํากัดในการใชอํานาจตามกฎหมายและไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับการขนสงมวลชนโดยระบบรถไฟฟาไดทวีความจําเปนย่ิงข้ึนมาก  

จึงไดมีการตรา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2543” (ราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 114ก วันที่ 1 ธันวาคม 2543) จัดตั้ง “การ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “รฟม.” เพื่อปรับปรุงอํานาจ
หนาที่ขององคการรถไฟฟามหานครใหสามารถดําเนินกิจการรถไฟฟาใหเปนระบบและมี
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ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงอํานาจหนาที่ในการคุมครองความปลอดภัย
ของกิจการรถไฟฟาและคนโดยสารรถไฟฟา มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับของ
นายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1.ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่น
ตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว 

2.ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย 

3.ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่น เพื่อประโยชนแก รฟม. และ
ประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา 

ตอมา เมื่อ พ.ศ. 2545 ไดมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสวนราชการและไดโอน
อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีในสวนของการกํากับดูแลการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย มาเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
วิสัยทัศน 

เปนองคกรหลักในการจัดใหมีบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพและ
ครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน" 
 
พันธกิจ 

ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได
กําหนดวัตถุประสงคขององคกรไว 3 ประการ ดังนี้ 

1.ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่น
ตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว 

2.ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย 

3.ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแก รฟม. และ
ประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) สามารถใชการบริหาร
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุตามเปาหมายการดําเนินงาน สราง
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มูลคาเพิ่มและความมั่นคงเพื่อประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียและสอดคลองตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ รฟ
ม. ไวดังนี้ 

1. มุงเนนการบริหารความเส่ียงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและนโยบายของ รฟม. 
รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณของ รฟม.  

2. จัดการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและอยูในระดับที่สามารถยอมรับได  
3. ผูบริหารตองรับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการ

นําไปใชอยางตอเนื่อง โดยพนักงานทุกคนตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และคูมือการบริหารความเสี่ยง 

4. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทั่วทั้งองคกรไดรับรูและปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน
ทั้งหมด  

5. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนตามสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป ทั้ง
จากปจจัยภายในและภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง  

6. สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นําไปสูการสรางสรรค
มูลคาใหแกองคกร 

7. ใหส่ือสารเชิงรุกในรูปแบบตางๆ เพื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจถึงความสําคัญของ
รถไฟฟาขนสงมวลชน การดําเนินงานขององคกร และใหการสนับสนุนองคกร  

8. ใหพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานขององคกร รวมทั้งใหมีการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากผูรับเหมา
และท่ีปรึกษาอยางเปนรูปธรรม 

9. ใหพัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจท้ังในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพื่อสรางความเปน
ธรรมและสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน 
 
ภารกิจ 

จากวิสัยทัศนที่ตั้งไว รฟม. ไดทําการวิเคราะหและกําหนดภารกิจหลักท่ีจะ
ดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2555-2559 จํานวน 9 ภารกิจ ไดแก  

1. ดําเนินการใหมีโครงขายรถไฟฟาขนสงมวลชนตามแผน 
2. ดําเนินการใหมีบริการรถไฟฟาฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา 
3. ดําเนินการใหมีระบบเชื่อมตอการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ 
4. ดําเนินการใหมีโครงสรางคาโดยสารท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

รฟม. มีเจตนารมณที่จะพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
เปนที่นาเชื่อถือของประชาชน และมีการเติบโตที่ย่ังยืน โดยการกํากับดูแลที่ดีถือเปน
กลไกที่สําคัญที่สนับสนุนการบรรลุเจตนารมณดังกลาว ดังนั้นจึงไดกําหนดนโยบายดาน
การกํากับดูแลที่ดีเพื่อใหคณะกรรมการ รฟม. ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ยึดมั่นในหลักสําคัญของการกํากับดูแลที่ดี อันไดแก การมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติ
หนาที่ (Accountability) ความมีสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางสุจริต
และเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) การดําเนินงานที่โปรงใสและตรวจสอบได 
(Transparency) การสรางมูลคาเพิ่มทั้งในระยะส้ันและระยะยาว (Value creation) และ 
การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics) 

2. ปฏิบัติตามหลักสําคัญของการกํากับดูแลที่ดีอยางจริงจังและตอเนื่อง 
3. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดีเพื่อใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
4. ใหมีการติดตามประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหองคกรเปน

รัฐวิสาหกิจชั้นนําในดานการกํากับดูแลที่ดี 
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พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
 พ.ศ. 2543 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 

เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง

ประเทศไทย  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 
48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543”  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป  

มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535 
(2) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2536  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการรถไฟฟา” หมายความวา การจัดสราง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง 

ซอมแซม และบํารุงรักษาระบบรถไฟฟา การเดินรถไฟฟา การจัดใหมีสถานที่จอดรถ 
การใหบริการ การอํานวยความสะดวก และการดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ดังกลาว 
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“ระบบรถไฟฟา” หมายความวา รถไฟฟา ทางรถไฟฟา สถานีรถไฟฟา 
ระบบพลังงาน ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบสื่อสาร ระบบระบายอากาศ และศูนยซอม
บํารุง 

“รถไฟฟา” หมายความวา รถที่ใชขนสงคนโดยสารเปนขบวนขับเคล่ือน
ดวยพลังงานไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่นไปตามทางรถไฟฟาที่ดําเนินการโดยการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงมวลชน 

“ทางรถไฟฟา” หมายความวา รางหรือทางสําหรับรถไฟฟาแลน
โดยเฉพาะไมวาจะจัดสรางในระดับพื้นดิน เหนือหรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา หรือผานไปใน
อาคารหรือส่ิงปลูกสรางใด ๆ และใหหมายความรวมถึงเขตทาง ไหลทาง ทางเทา 
ทางออกฉุกเฉิน อุโมงค สะพาน เข่ือนกั้นน้ํา ทอหรือทางระบายน้ํา ทอหรือทางระบาย
อากาศ กําแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ หรือส่ิงอื่นใดที่จัดไวเพื่ออํานวยความสะดวกหรือ
ความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟาดวย 

“สถานีรถไฟฟา” หมายความวา อาคารและสถานที่ซึ่งใชเปนที่จอด
รถไฟฟาเพื่อรับและสงคนโดยสาร และใหหมายความรวมถึงอาณาบริเวณ ตลอดจน
อุปกรณที่ใชในการใหบริการ อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยในกิจการรถไฟฟา
ดวย 

“ระบบพลังงาน” หมายความว า  สถานี ไฟฟ ายอย  สถานีปรับ
แรงดันไฟฟา เครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา สาย ราง หรืออุปกรณสําหรับสงถายพลังงาน
ไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่นไปยังรถไฟฟา และใหหมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณ
ของระบบดังกลาวดวย 

“ระบบควบคุมการเดินรถ” หมายความวา ศูนยควบคุมการเดิน
รถไฟฟา ระบบสัญญาณควบคุม และเครื่องหมายสัญญาณที่ติดตั้งหรือจัดใหมีข้ึน เพื่อ
ประโยชนและความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟา และใหหมายความรวมถึงอาคารและ
อุปกรณของระบบดังกลาวดวย 

“ระบบสื่อสาร” หมายความวา การติดตอทางดานเสียง ภาพ และขอมูล 
เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟาและคนโดยสาร และให
หมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณของระบบดังกลาวดวย 

“ศูนยซอมบํารุง” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบรถไฟฟาและอุปกรณเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟา หรือสถานที่ที่จัดไว 
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แนวขอสอบพระราชบัญญตัิการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2543 

 
4. “กิจการรถไฟฟา” หมายความถึงขอใด 

ก.  การจัดสราง     ข. การเดินรถไฟฟา 
ค. การบํารุงรักษาระบบรถไฟฟา   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

“กิจการรถไฟฟา” หมายความวา การจัดสราง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง 
ซอมแซม และบํารุงรักษาระบบรถไฟฟา การเดินรถไฟฟา การจัดใหมีสถานที่จอดรถ 
การใหบริการ การอํานวยความสะดวก และการดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ดังกลาว 

 
5. ผูรักษาการในพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย คือผูใด 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 ง. นายกรัฐมนตรี 

ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
6. “การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา  

ก. รฟท.     ข. รฟม. 
ค. ร.ฟ.ท.     ง. ร.ฟ.ม. 
ตอบ ข. รฟม. 

 
7. MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND มีอักษรยอวา 
 ก. MRTA     ข. MROT 

ค.MTAT     ง. MAOT 
ตอบ ก. MRTA 
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“การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “รฟม.” และ ใหใช
ชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND” 
เรียกโดยยอวา “MRTA” และใหมีตราเครื่องหมายของ “รฟม.” 
 
8. คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีผูใดเปนคณะกรรมการ 
 ก. ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ข. ผูแทนกระทรวงการคลัง  
ค. ผูแทนกระทรวงคมนาคม  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย” ประกอบดวย 

ประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงการคลัง 
ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร* ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง* ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม* ผูแทนกรุงเทพมหานคร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคน ซึ่ง
ในจํานวนนี้ตองแตงตั้งจากผูแทนองคกรพัฒนาภาคเอกชนในดานการคุมครองผูบริโภค
หนึ่งคน และผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
 
9. ในกรณีที่พนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน กอใหเกิดความเสียหายแก
เจาของหรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกเงินคาเสียหายจาก รฟ
ม. โดย รฟม.ใหมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิรับเงินคาเสียหายมารับเงินคาเสียหายจาก รฟม. 
ภายในระยะเวลากี่วันนับแตวันที่บุคคลนั้นเรียกเงินคาเสียหายจาก รฟม. 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. หกสิบวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน  
ในกรณีที่พนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานตามมาตรา 32 กอใหเกิด

ความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองหรือผูทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกเงิน
คาเสียหายจาก รฟม. ได และให รฟม. พิจารณาจายเงินคาเสียหายใหตามความเปน  
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องคกรและการจัดการ 
 
องคการ  (Organization) 

"องคการ"  ตามแนวความคิดของ  Stephen P. Robbins  คือ  การจัดการ
ของกลุมบุคคล โดยมีเจตนาที่จะใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายเปน
การเฉพาะ 

องคการประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ  3  ประการ  คือ 
              1.จุดมุงหมายโดยชัดเจน  (Distinct Purpose)  คือ  การมีเปาหมายรวมกัน 
   2.บุคลากร  (People)  คือ  การรวมตัวกันของคนตั้งแต  2  คนข้ึนไป 
              3.โครงสราง  (Structure)  ที่ชัดเจน  คือ การมีปฏิสัมพันธตอกัน 

ในปจจุบันนี้  องคการไดแปรเปล่ียนจากองคการระบบปด  (Closed 
System)มาเปนองคการระบบเปด  (Opened System)  ซึ่งมีความยืดหยุนและตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

 
ตารางเปรียบเทียบแนวความคิดขององคการท่ีแปรเปล่ียนไป  มีดังนี้ 

องคการแบบดั้งเดิม องคการสมัยใหม 
1. คงสภาพอยูกับท่ีเดิม 
2. มีระเบียบกฎเกณฑท่ีไมยืดหยุน 
3. เนนตัวงานท่ีดําเนินการ 
4. กําหนดหนาท่ีโดยยึดตําแหนงงาน 
5. เนนปจเจกชน  (Individual) 
6. ทํางานแบบถาวร  (จางแบบถาวร) 
7. เนนการส่ังการใหลูกนองทําตาม 
8. การตัดสินใจอยูท่ีผูจัดการ 
9. เนนกฎระเบียบท่ีองคการกําหนดเปนหลัก 

  10.แรงงานมาจากคนแบบเดียวกัน 
 11. ระยะเวลาทํางาน 5 – 9 ชั่วโมง/วัน 
 ความสัมพันธในการทํางานเปนไปตามลําดับชั้นของ
การบังคับบัญชา 

 ทํางานเฉพาะในองคการและตามเวลาทีไดกําหนดไว 

1. มีการปรับสภาพเคล่ือนไหวตามสภาพแวดลอม 
2. มีระเบียบกฎเกณฑท่ียืดหยุน 
3. เนนทักษะหรือความเชี่ยวชาญ 
4. กําหนดหนาท่ีโดยยึดภาระงานที่ตองกระทํา 
5. เนนทีมงาน  (Work Team) 
6. นิยมจางทํางานแบบชั่วคราว 
7. เนนความสัมพันธมากกวาการแสดงอํานาจ 
8. การตัดสินใจใหพนักงานมีสวนรวม 
9. เนนลูกคาเปนจุดศูนยกลางท่ีองคการจะตอบสนอง 

 10. แรงงานมีความหลากหลายในชาติพันธุ 
 11. ระยะเวลาทํางานไมกําหนดตายตวั 

 ความสัมพันธในการทํางานเปนแบบแนวราบ หรอืแบบเครือขาย 
 ทํางานท่ีใด เมื่อไรก็ได  โดยสถานที่ทํางานอาจอยูภายนอกบริษัท 
แตสามารถติดตอและตามตัวกันได  โดยใชระบบสารสนเทศเขามา
ชวย 
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ผูบริหารหรือผูจัดการ  (Manager) 

"ผูบริหาร"หมายถึง  สมาชิกในองคการซึ่งทําหนาที่รวบรวมและประสานงาน
กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในองคการ  หรือหมายถึง  บุคคลซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ตามท่ีไดกําหนดไว  โดยอาศัยผูอื่นและทรัพยากรตาง ๆ  
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา  ผูบริหารเปนผูประสานกิจกรรมตาง ๆ  ที่ผูอื่นกระทํามากกวาที่
จะเปนผูลงมือกระทําเอง 

องคการธุรกิจโดยทั่วไปนิยมแบงผูบริหารออกเปน  3  ระดับ  ดังนี้คือ 
 1. ผูบริหารระดับลาง  (Lower หรือ  First Manager  หรือระดับ

ปฏิบัติการ คือผูบริหารในระดับที่ใกลชิดกับเนื้องาน  เชน  งานดานเทคนิค  งานดาน
ธุรการตางๆ  ฯลฯ  และใกลชิดกับคนงานที่ทํางานในแตละวันมากที่สุด  ซึ่งไดแก  ผู
ควบคุมงานหรือหัวหนางาน  (Supervisor)  และหัวหนาคนงาน  (Foreman)  เปนตน 

2. ผูบริหารระดับกลาง  (Middle Manager)  หรือ  ผูบริหารท่ีอยู
ระหวางผูบริหารระดับลางกับผูบริหารระดับสูงขององคการ  ซึ่งไดแก  หัวหนาหนวย  
หัวหนาสวน  หัวหนาแผนก  และหัวหนาฝายตาง ๆ  เชน ฝายบัญชี  ฝายการเงิน  ฝาย
การตลาด  ฝายขาย  ฝายผลิต  ฝายบริการลูกคา  ฝายธุรการ  ฝายทรัพยากรมนุษย 
ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  รวมทั้งผูจัดการสาขา  เปนตน 

3. ผูบริหารระดับสูง  (Top Manager)  คือ  ผูบริหารท่ีอยูในระดับ
สูงสุดขององคการในดานการดําเนินงานในแตละวัน  โดยมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ  กําหนดนโยบาย  และกําหนดกลยุทธ  ฯลฯ  ซึ่งมีผลกระทบตอองคการโดยรวม  
บุคคลกลุมนี้ไดแก  ประธานกรรมการหรือประธานฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
หรือรองประธานฝายบริหาร  กรรมการผูจัดการ  รองกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการใหญ
หรือผูจัดการบริษัท  เปนตน 

 โดยทั่วไปผูบริหารระดับสูงนี้จะมีผูบริหารสูงสุดเพียง  1  คน  เรียกวา  
"หัวหนาฝายบริหาร"  (Chief Executive Officer : CEO)  หรือ  "หัวหนาฝายปฏิบัติการ"  
(Chief Operating Officer : COO) 

 ถึงแมจะมีการแบงระดับชั้นของผูบริหารออกเปน  3  ระดับแลวก็ตาม  แต
ในทางปฏิบัตินั้นจะพบวาการปฏิบัติหนาที่ระหวางระดับตาง ๆ  ก็ยังคงมีปญหาการ
เหล่ือมลํ้ากันและกันเกิดข้ึนอยูเสมอ  เพราะไมสามารถที่จะแบงแยกกันไดอยางชัดเจน  
เชน  ความสัมพันธระหวางระดับลางกับระดับกลาง  หรือระหวางระดับกลางกับระดับสูง  
แตก็ไมควรใหมีการเหล่ือมลํ้าระหวางระดับลางกับระดับสูงเปนอันขาด 
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วินัย (Discipline) 
 ความหมาย 
 ไดมีผูใหความหมายของคําวา “วินัย” ไวหลายทาน เชน วินัยตามความหมาย
ในพจนานุกรมสําหรับนักเรียนของกรมตํารากระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2472 คือ การ
ยอมรับในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ แตโดยสวนใหญเขาใจวา 
 วินัย คือ การลงโทษ ซึ่งแทจริงแลวไมใช เพราะวินัยนี้จะประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆ ในหลายๆ ระดับ รวมทั้งการใหฝกอบรม การแกไขใหถูกตอง การประเมินผล การ
ลงโทษ ตลอดจนรวมถึงการใหพนจากตําแหนง 
 วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของการใหผูปฏิบัติงานบรรลุผลแหงความสําเร็จของงาน หมายถึง 
การบรรลุโดยรวมของการทํางานและองคการ ดังนั้นในแงองคการท่ีตองดูแลคนทํางานให
ปฏิบัติตามวินัย จึงควรคํานึงถึงมาตรฐานที่ควรจะเปน มาตรการที่เหมาะสมในการ
ประเมินพฤติกรรม และการลงโทษมีข้ันตอนสําหรับผูละเมิดวินัย 
 แนวทางในการปฏิบัติงานดานวินัย 
  มีหลายวิธีที่จะดําเนินงานดานวินัย ซึ่งข้ึนกับสถานการณ วิธีการของแตละ
บุคคล เชน การประนปีระนอม การถอยทีถอยอาศัย ทั้งวิธีการท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ ตามแตละหนวยงานจะมีวิธกีารแบบใด โดยรวมอาจแบงวินัยเปนเชิงลบและเชิง
บวก ดังนี ้
 

การเปรียบเทียบวนิัยในเชิงลบและวินัยในเชิงบวก 
แงมุมของวินัย เชิงลบ เชิงบวก 

เปาหมายสูงสุด การแกแคน การลงโทษ แนวแนแกไขในส่ิงผิด 
วิธีการ ทําดวยอารมณ ขูใหกลัว พร่ําสอน อธิบาย 
ผลลัพธท่ีตองการ สรางความกลัว เชือดไกใหลิงดู ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเปนคนสรางสรรคผลงาน 
ลําดับชั้นของผูตอบสนองวินัย ใหเทาท่ีจําเปน ประกาศเกียรติคุณผูทําถูกวินัยคอยกําจัดหากทํา 

ตามวินัยไมได 

 การใชวินัยในเชิงลบจะมีลักษณะเหมือนการใชอํานาจและวิธีการบริหารงานแบบ
เผด็จการ ดังนั้นผูปฏิบัติงานที่อยูในแนวทางของวินัยในแนวนี้จะทํางานไปดวยความ
หวาดกลัว จึงขาดความคิดสรางสรรค และทํางานใหไดตามเกณฑที่องคกรกําหนด
เทานั้น ตรงขามกับแนวทางในเชิงบวกที่เปนการชวยขจัดและลดปญหาขององคกรที่อาจ
เกิดข้ึนไดในอนาคตหากถูกนํามาใช เนื่องจากเปนวิธีการท่ีชวยกระตุนใหเกิดผูปฏิบัติงาน
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ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูจักรับผิดชอบงาน คือ เปนแนวทางสรางวินัยในตัวเองและ
สรางความเขมแข็งในจรรยาบรรณในงานนั่นเอง 
 สาเหตุของการเกิดปญหาดานวินัย 
 ปญหาดานวินัยอาจจะมาจากหลายสาเหตุ และประเด็นสําคัญอยูที่การเขาใจถึง
สาเหตุดังกลาว เนื่องจากฝายบริหารจะไดวินิจฉัยและตัดสินใจดําเนินการดานวินัยได
อยางถูกตอง ซึ่งในบางกรณีอาจไมใชความผิดพลาดของผูปฏิบัติงานก็ได เชน การขาด
ความรูความเขาใจในการใชเครื่องจักร ฯลฯ 
 ปญหาของผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับเร่ืองวินัยในองคการอาจมีสาเหตุ
มาจาก 

1. การละเมิดกฎระเบียบที่วางไว กฎระเบียบขององคกรบางองคกรระบุไม
ละเอียด 

2. ปฏิบัติงานไดไมเปนที่พอใจจนเกิดความทอแท เสียขวัญ จนเกิดความคิด
หรือการกระทําในเชิงลบ 

3. จงใจทําผิดกฎหมาย เชน การลักขโมยของ การแกไขขอมูลในคอมพิวเตอร 
4. จากปญหาสวนตัว โดยเฉพาะเรื่องสวนตัวที่ดึงเอาเวลางานไป 
5. ความประพฤติหรือนิสัยสวนตัวที่นําไปสูการละเมิดวินัย เชน ติดสุรา 

 จะเห็นไดวาสาเหตุของปญหาดานวินัยเกิดไดหลายทาง และยากที่จะใชมุมมอง
ในดานเดียวเพื่อแกปญหาดวยการลงโทษ เนื่องจากอาจเปนเรื่องที่เกี่ยวของในเชิงระบบ
ดวย 
 ขั้นตอนและกระบวนการดานวินัย 
 ในการดําเนินการลงโทษทางวินัยควรจะลงโทษเปนลําดับชั้นจากเบาไปสูหนัก 
ตามแตความหนักเบาของความผิด ซึ่งในลําดับที่หนักที่สุดนาจะไดแก การใหพนจาก
หนาที่ แตลําดับข้ันของการลงโทษตามลําดับโดยทั่วไปมีดังนี้ 
  1. การเตือน (Verbal Warning) กระทําโดยผูบังคับบัญชาชั้นตนตอผูกระทํา
ผิด โดยแจงใหทราบถึงอะไรที่เขาทําแลว “รับไมได” โดยใหปฏิบัติตัวเสียใหม ดวยวิธีการ
บอกดวยวาจา โดยไมมีการจดบันทึกใดๆ สวนใหญจะเปนความผิดเล็กนอยที่อาจเตือน
ได เชน การกลาววาจาหยาบคาย ขมขู หรือไมเอื้อเฟอตอผูมารับบริการ 
  2. การวากลาวตักเตือนอยางเปนทางการ (Verbal Reprimand) เปน
ข้ันตอนที่ผูบังคับบัญชาระดับชั้นตนเรียกมารับฟงคําตําหนิและตักเตือน เนื่องจาก 
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  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 
 
ผลประโยชนเก้ือกูลหรือคาตอบแทนเสริม 
 ผลประโยชนเก้ือกูลหรือคาตอบแทนเสริม (Fringe Benefits/Benefits 
and Service/Supplementary) 
 ผลประโยชนเก้ือกูลหรือคาตอบแทนเสริม คือ คาตอบแทนหรือส่ิงตอบ
แทนท่ีนายจางหรือองคการใหกับพนักงาน นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (คาจาง
และเงินเดือน) เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 สวัสดิการ คือ ส่ิงที่จัดใหเพื่อชวยเหลือในการครองชีพ เพื่อใหเกิดความมั่นคง
ในการดํารงชีวิตและเปนการดํารงขวัญ 
    ผลประโยชนเก้ือกูลมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

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

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

 ประเภทของผลประโยชนเก้ือกูล 
1. หลักประกันตางๆ เชน ประกันชีวิต ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 

ฯลฯ 
2. การจายเงินใหในวันเวลาที่ไมไดทํางาน เชน พักกินขาว วันลาหยุด 

ฯลฯ 
3. การจายเงินลวงเวลา 
4. การจายเงินโบนัสหรือรางวัล 
5. การจายในลักษณะการออมในรูปตางๆ 
6. การใหบริการตางๆ เชน นันทนาการ โครงการชวยเหลือ ฯลฯ 

 ตัวอยางของผลประโยชนเก้ือกูล 
 เงินโบนัส เงินกองทุนเล้ียงชีพ เงินชวยเหลือคาอาหาร เงินสงเคราะหบุตร เงิน
ชวยเหลือคาคลอดบุตร คาลวงเวลา เบี้ยเล้ียงทํางานนอกสถานที่ การลา การ
รักษาพยาบาล สวัสดิการเงินกู คาเชาบาน คาเบี้ยประชุม เครื่องราชอิสริยาภรณ การนับ
อายุราชการเปนทวีคูณ เปนตน 
 
แรงงานสัมพันธ 
 แรงงานสัมพันธ (Labour Relation/Industrial Relation/Labour 
Management Relation) 
 หมายถึง ความเกี่ยวของและการปฏิบัติตอกันระหวางบุคคล 2 ฝาย คือ ฝาย
นายจางหรือฝายบริหารหรือฝายจัดการฝายหนึ่ง กับฝายลูกจางหรือฝายพนักงานหรือ
ฝายปฏิบัติงานอีกฝายหนึ่ง ซึ่งการเกี่ยวของและการปฏิบัติตอกันดังกลาวมีผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบตอกระบวนการบริหาร กระบวนการผลิต และธุรกิจของนายจาง ตอ  
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แนวขอสอบ  
 
7.ขอใดมิใชความหมายของหนังสือราชการ 
 ก. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
 ข. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นท่ีมิใชสวนราชการ 
 ค. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนหลักฐานในราชการ 
 ง. หนังสือท่ีมีข้ึนเพื่อใชในการติดตอบุคคลภายนอก 
 ตอบ ง. หนังสือที่มีข้ึนเพื่อใชในการติดตอบุคคลภายนอก 
  หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
  1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 

 2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือท่ีมี
ไปถึงบุคคลภายนอก 

  3. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ  

 4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ 
(ขอ 9 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

8."หนังสือภายนอก" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี, ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ค. หนังสือท่ีใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
 ง. หนังสือท่ีใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ตอบ ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ เปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นซ่ึงมิใชสวนราชการ 
หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก (ขอ 11 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
9. "หนังสือภายใน" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี, ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ค. หนังสือท่ีใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
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42.หนังสือท่ีเกี่ยวกับการเงิน ซ่ึงมิใชเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 
10 ป ใหทําความตกลงกับหนวยงานใดเพื่อขอทําลาย 
 ก. กระทรวงมหาดไทย    ข. กระทรวงกลาโหม 
 ค. กระทรวงยุติธรรม    ง. กระทรวงการคลัง 
 ตอบ ง. กระทรวงการคลัง 

ในกรณีท่ีหนังสือท่ีเกี่ยวกับการเงิน ซ่ึงมิใชเปนเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมมีความ
จําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป ใหทําความตกลงกับกระทรงการคลังเพื่อขอทําลายได (ขอ 57 
ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
43.ทุกปปฏิทิน ใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบกี่ป ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร 
 ก. 10 ป     ข. 15 ป 
 ค. 20 ป     ง. 25 ป 
 ตอบ ง. 25 ป 

ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ 25 ป นับจากวันท่ีไดจัดทําข้ึนท่ี
เก็บไว ณ สวนราชการใด  พรอมท้ังบัญชีสงมอบหนังสือครบ 25 ป ใหกองจดหมายเหตุ
แหงชาติกรมศิลปากร ภายในวันท่ี 31 มกราคมของปถัดไป  (ขอ 58 ระเบียบฯ งานสาร
บรรณ) 

 
44.จากขอขางตน กําหนดสงภายในวันท่ีเทาใด 
 ก. 1 มกราคม ของปถัดไป   ข. 31 มกราคม ของปถัดไป 
 ค. 1 มีนาคมของปถัดไป   ง. 31 มีนาคมของปถัดไป 
 ตอบ ข. 31 มกราคม ของปถัดไป 
 คาํอธิบายดังขอขางตน 
 
45.เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดจะทําการจัดสงหนังสือใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ยกเวนหนังสือใด 
 ก. หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการ
รักษา 
ความปลอดภัยแหงชาติ 
 ข. หนังสือท่ีมีกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบที่ออกใชเปนการท่ัวไป กําหนดไวเปนอยาง
อื่น 
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87.ข้ันตอนตอไปนี้ข้ันตอนใดตองทําเปนอันดับแรก  
  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 
  ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  (Fast Track System)  จะเปดโอกาสใหขาราชการ 
กลุมเปาหมาย  3  กลุม  สามารถเขาสูระบบน้ีไดคือ   
 1.  ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาข้ึนไปซ่ึงไดรับทุนรัฐบาล   
 2.  ขาราชการพลเรือนปจจุบันผูดํารงตําแหนงท่ีใชวุฒิระดับปริญญาซ่ึงผานการ
ประเมินและคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด   
 3.  ขาราชการใหมผูไดรับบรรจุและแตงต้ังจากบัญชีผูสอบแขงขันไดดวยวิธีสอบ
เขมขนพิเศษ 
 
89.ขอใดเปนส่ิงจําเปนสําหรับการบริหารงานบุคคลในยุคโลกาภิวัตน 
  ก. Personnel Development  ข. Classification  
  ค. Compensation  ง. Probation   
 ตอบ  ก. Personnel Development  
 เปนการพัฒนาบุคคล  (Personnel Development)  เปนกระบวนการในการกระตุนและ
เสริมสรางผูปฏิบัติงานในดานความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  อุปนิสัยและวิธีการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ 
 


