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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อังกฤษ: Department of Women’s Affairs 

and Famaliy Deveopment อักษรย่อ:สค.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานเสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่าง
จากเพศโดยกําเนิด การป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

 
ประวัติความเป็นมา 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยยุบหน่วยงานที่กระจายอยู่ในหลาย
กระทรวง มาจัดต้ังกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมข้ึนใหม่ เพ่ือให้การดําเนินงานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนั้น สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)ในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานที่ได้รับการจัดต้ังข้ึนใหม่ 
อาศัยอํานาจตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 17 
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 35 (1) 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2545 

ในการจัดต้ังสํานักงานน้ี มีการรวมหน่วยงาน 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน 
 

หน้าท่ี 
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี 
ครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ในการดําเนินการตามนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสตรีครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 
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เสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การ
ป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การรับรอง และการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนด้านสตรีและครอบครัว รวมทั้งองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสตรี ครอบครัว ผู้ประสบ 
ปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการแก้ไขและพัฒนาสตรี ครอบครัว ผู้กระทําหรือ
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี ผู้แสดงออกที่
แตกต่างจากเพศโดยกําเนิดและผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา บําบัด ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาศักยภาพของสตรี ผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ที่ถูกศาลส่ัง
คุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี รวมทั้งผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 

  
วิสัยทัศน์  

 สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค 
 
ค่านิยม 

มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นํา ทํางานเป็นทีม 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระห่างเพศ 
2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลใน

ครอบครัว 
3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการคา้ประเวณ ี
4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล

ในครอบครัว 
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5. ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม 
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 

 

ภารกิจหน้าท่ี  
แบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 กําหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ 
การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และการคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1.เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี 
ครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

2.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ในการดําเนินการตามนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสตรีครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 

3.เสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การ
ป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การรับรอง และการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนด้านสตรีและครอบครัว รวมทั้งองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสตรี ครอบครัว ผู้ประสบ 
ปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นิติกรปฎิบัติการ........ 

วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ 
 
วินัยข้าราชการพลเรือน 
ความหมายของวินัย 

“วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง 
อย่างหนึ่ง คือ วินัย ตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย 

หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติ 
อีกอย่างหนึ่ง คือ วินัยในตนเองที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติข้ึนสําหรับควบคุมบังคับให้มี 

ความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคง มีลักษณะเป็นสัจจาธิษฐาน 
หรือการต้ังสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างน้ีจัดเป็นตัววินัยแท้ เพราะให้ผลจริง และแน่นอนยิ่งกว่า
วินัยที่เป็นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยสําคัญที่เกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้นได้ผล
เที่ยงตรงถูกต้อง สมบูรณ์เต็มเป่ียมตามเจตนารมณ์” 

 (พระบรมราโชวาท) 
 

ความจําเป็นท่ีต้องรักษาวินัย 
1. ผู้อยู่ในวงการใด พึงวางตนให้อยู่ใน “แบบ” ของคนในวงการน้ัน ผู้เป็นข้าราชการก็พึง

วางตนให้อยู่ใน “แบบ” ของข้าราชการ 
2. “แบบ” ของข้าราชการเป็น “แบบ” ของคนท่ีมีวินัย 
3. ผู้เข้ารับราชการใหม่อาจทําผิด “แบบ” ของข้าราชการ เพราะไม่รู้ หรือไม่เข้าใจหรือไม่

สนใจ หรือทําตามอย่างท่ีผิด จนอาจเป็นผลให้กระทําผิดวินัยข้าราชการได้ 
4. ข้าราชการจึงต้องรู้ว่าวินัยข้าราชการมีอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้ปฏิบัติตามโดยไม่กระทําผิด

วินัย 
5. ข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยจะถูกลงโทษทางวินัย 
6. ผู้ถูกลงโทษทางวินัย จะมีผลกระทบทางจิตใจ เสียชื่อเสียง ไม่ได้รับบําเหน็จความชอบ

เช่น ถูกงดเล่ือนเงินเดือน ความก้าวหน้าในราชการจะชะงัก ถ้าเป็นความผิดร้ายแรงถูกไล่ออกจาก
ราชการ จะไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญ และอาจถูกดําเนินคดี ทั้งทางอาญา และทางแพ่งด้วย 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นิติกรปฎิบัติการ........ 

ความสําคัญของวินัย 
1. วินัยช่วยเสริมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นที่น่าเล่ือมใสศรัทธาว่าเป็นคนดี ข้าราชการ 

จะต้องมีวินัย เพ่ือให้เป็นที่เล่ือมใสศรัทธาของประชาชน 
2. วินัยช่วยส่งเสริมสมรรถภาพในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล

ข้าราชการจะต้องมีวินัย เพ่ือที่จะได้ทํางานของชาติให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมาย 
3. วินัยช่วยส่งเสริมความสําเรจ็และความเจริญก้าวหน้าในการงานและการดําเนินชีวิต 

ของบุคคล ข้าราชการจะต้องมีวินัย เพ่ือความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการทํางานและการ
ดําเนินชีวิตของตน 
 

วินัยและโทษทางวินัย 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้ ดังนี้ 
“มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทําการ หรือไม่กระทําการ

ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ” 
“มาตรา 88 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย 

เว้นแต่ มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด 7 การดําเนินการทางวินัยโทษทางวินัยมี 
5 สถาน ดังต่อไปน้ี 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดเงินเดือน 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก” 
ข้อคิด 
“ข้าราชการที่สามารถ ต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ

และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลตามความความเป็นจริงต้องมีความจริงใจ และความบริสุทธิใจใน
งาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมี
ความสงบและหนักแน่น ทั้งในกาย ในใจ ในคําพูดต้องสํารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่
สม่ําเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงามทําความเสียหายให้แก่การกระทํา 
ความคิด และการงาน” 

(พระบรมราโชวาท) 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นิติกรปฎิบัติการ........ 

สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 

 
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ผู้ลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(2) องค์กรที่ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ 
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
 (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการส่ังการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
(6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 
(7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับ

ทหารในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและ
ภายในประเทศ 

(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(9) การดําเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
 
 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการของ

เจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีคําส่ังทางปกครอง 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นิติกรปฎิบัติการ........ 

 สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  

 
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  

การบริหารราชการในต่างประเทศ  



                   หน้า 11 
 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นิติกรปฎิบัติการ........ 

26.ข้อใดมิใชส่่วนท่ีนํามาพิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อ่ืน
แก่ส่วนราชการ 
 ก. ผลงาน     ข. ศักยภาพ 
 ค. ความประพฤติ    ง. ความคิดเห็นทางการเมือง 
 ตอบ ง. ความคิดเห็นทางการเมือง 

การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหน่ง และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ 
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความ
คิดเห็น ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได ้(พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 42) 
 
27.ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง 
 ก. 2 ประเภท, บริหาร และอํานวยการ 
 ข. 3 ประเภท, บริหาร อํานวยการและวิชาการ 
 ค. 4 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการและท่ัวไป 
 ง. 5 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทัว่ไป และพิเศษ 
 ตอบ ค. 4 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วชิาการและท่ัวไป 

ตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนสามัญมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ บริหาร อํานวยการ วชิาการ
และท่ัวไป  (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 45) 
 
28.ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ กระทรวง กรม เป็นตําแหน่ง
ประเภทใดในตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนสามัญ 
 ก. ประเภทบริหาร    ข. ประเภทอํานวยการ 
 ค. ประเภทวชิาการ    ง. ประเภทท่ัวไป 
 ตอบ ก. ประเภทบริหาร 

ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวง กรม และตําแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร (พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 45) 

 



                   หน้า 12 
 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นิติกรปฎิบัติการ........ 

29.ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีตํ่ากว่าระดับกรม เป็นตําแหน่งประเภทใดในตําแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 
 ก. ประเภทบริหาร    ข. ประเภทอํานวยการ 
 ค. ประเภทวชิาการ    ง. ประเภทท่ัวไป 
 ตอบ ข. ประเภทอํานวยการ 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีตํ่ากว่าระดับกรม และ
ตําแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 มาตรา 45) 
30.ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ.กาํหนดเป็นตําแหน่ง
ประเภทใดในตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนสามัญ 
 ก. ประเภทบริหาร    ข. ประเภทอํานวยการ 
 ค. ประเภทวชิาการ    ง. ประเภทท่ัวไป 
 ตอบ ค. ประเภทวชิาการ 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ตามท่ี ก.พ. กําหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรอืน 
พ.ศ.2551 มาตรา 45) 
 
31.ตําแหน่งประเภทบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น  แบ่งเป็นระดับใดบ้าง 
 ก. ระดับต้น, ระดับสูง 
 ข. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชํานาญการ, ระดับชํานาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับ
ทรงคุณวุฒ ิ
 ค. ระดับปฏิบัติงาน, ระดับชํานาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ 
 ง. ระดับปฏิบัติการ, ระดับชํานาญการ, ระดับเชี่ยวชาญ 
 ตอบ ก. ระดบัต้น, ระดบัสูง 

ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับตน้ 
(ข) ระดบัสูง 

(พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 46) 
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