
 

 

 

 



 

 

 

53 ใครเป็นคณะกรรมการ ก.พ. โดยต าแหน่ง 

 ตอบ กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ 
  1 ปลดักระทรวงการคลงั 
  2 ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
  3 เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 
54 กรรมการ ก.พ. ซ่ึงพระมหากษัติรย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านใดบ้าง 

 ตอบ  ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ดา้นการบริหารและการจดัการ 
  ดา้นกฎหมาย 
  (จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) 
 
55 .ใครเป็นประธาน อ.ก.พ. กระทรวง 

 ตอบ  1. คณะอนุกรรมการสามญัประจ ากระทรวง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออกนาม
กระทรวงจ านวนไม่เกิน 11 คน ประกอบดว้ย 
  1.1 รัฐมนตรีเจา้สงักดั เป็นประธาน 
 คณะอนุกรรมการสามญัประจ ากระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวง) มีผูใ้ดเป็นประธาน 
  1.2 ปลดักระทรวง เป็นรองประธาน 
  1 . 3  ผู ้แ ทน  ก . พ .  ซ่ึ ง ตั้ ง จ า กข้ า ร า ชก า รพล เ รื อน ในส า นั ก ง าน  ก . พ .  1  คน  
เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง  
  1.4 อนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 
  
56 ผู้ใดเป็นเลขานุการ ก.พ.ค. 

 ตอบ “ก.พ.ค.” ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 7 คน ซ่ึงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 
 1. กรรมการ ก.พ.ค. ตอ้งท างานเตม็เวลา 
 2. ใหเ้ลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. 
 
57 ก.พ.ค. มีวาระในการด ารงต าแหน่งเท่าใด 



 

 

 ตอบ กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี นบัแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 
58 บุคคลทีมี่สิทธิสอบเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีอายุเท่าใด 

 ตอบ  (1) มีสญัชาติไทย (ไม่มีค  าวา่ “โดยการเกิด”) 
  (2) มีอายไุม่ต ่ากวา่ 18 ปี (ไม่มีค  าวา่ “บริบูรณ์”) 
  (3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
 
 
59 การแบ่งต าแหน่งข้าราชการพลเรือน ถูกจัดเป็นกีป่ระเภท 

 ตอบ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1 บริหาร ไดแ้ก่ ต าแหน่งหัวหนา้ส่วนราชการ รองหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวง กรม ระดบั 

(1) ระดบัตน้  (2) ระดบัสูง 
 2 อ  านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีต ่ ากว่าระดับกรม ระดับ (1) ระดับต้น   
(2) ระดบัสูง  
 3 วิชาการ ไดแ้ก่ ต าแหน่งท่ีจ าเป็นตอ้งใชผู้ส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตามท่ี ก.พ. ก าหนด ระดบั 
(1) ระดบัปฏิบติัการ  (2) ระดบัช านาญการ  (3) ระดบัช านาญการพิเศษ  (4) ระดบัเช่ียวชาญ  (5) ระดบั
ทรงคุณวฒิุ 
 4 ทัว่ไป ไดแ้ก่ ต าแหน่งท่ีไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ และประเภทวิชาการ 
ระดบั (1) ระดบัปฏิบติังาน  (2) ระดบัช านาญงาน  (3) ระดบัอาวโุส  (4) ระดบัทกัษะพิเศษ 
 
60 โทษทางวนัิยมีกีส่ถาน 

 ตอบ โทษทางวินยัมี 5 สถาน ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ภาคทณัฑ ์
 (2) ตดัเงินเดือน 
 (3) ลดเงินเดือน 
 กรณี (1) – (3) ผดิวินยัไม่ร้ายแรง 
 (4) ปลดออก 
 (5) ไล่ออก 
 กรณี (4) – (5) ผดิวินยัร้ายแรง 



 

 

 
61 กรณีพิจารณาแ ล้ว เ ห็น ว่ า ข้ าราชการพลเ รือนกระท าความผิดวิ นั ย ร้ ายแรง  หากมี เหตุ ใ ห้ 

ลดโทษให้ลดโทษอย่างไร 

 ตอบ ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรงใหล้งโทษปลดออกหรือไล่ออกตาม
ความร้ายแรงแห่งกรณี ถา้มีเหตุอนัควรลดหยอ่นจะน ามา ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้แต่หา้มมิใหล้ด
โทษลงต ่ากวา่ปลดออก 
 
  
62 ผู้ บั ง คั บ บัญช า ซ่ึ ง มี อ า น าจ ส่ั งบรร จุ เ ห็น ว่ า จ า เ ป็ น เ พ่ื อประ โ ยช น์ แ ก่ ร า ชก า ร  จ ะยั บ ยั้ ง 

การลาออกไว้เป็นเวลาได้ไม่เกนิกีว่นั 

 ตอบ 1 ในกรณียื่นหนงัสือขอลาออกล่วงหนา้นอ้ยกว่า 30 วนั และผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่ง
บรรจุเห็นวา่มีเหตุผลและความจ าเป็นจะอนุญาตใหล้าออกตามวนัท่ีขอลาออกกไ็ด ้
  2 ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ มิได้
ถอนใบลาออกก่อนครบก าหนดระยะเวลาการยบัย ั้งให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเม่ือครบก าหนดเวลาตามท่ี
ไดย้บัย ั้งไว ้
 
63 การอุทธรณ์เม่ือถูกลงโทษทางวนัิยของเจ้าหน้าทีศ่าลยุติธรรมต้องอุทธรณ์ต่อใคร 

 ตอบ  ผูใ้ดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบญัญติัน้ีหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ เฉพาะในกรณีต่อไปน้ี 
ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทราบหรือถือวา่ทราบค าสัง่ 
 
64 กรณใีดทีไ่ม่สามารถร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ได้ 

 ตอบ หลกัการร้องทุกก าหนดวา่ 
1. ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดมีความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัต่อตนของ

ผูบ้งัคบับญัชา และเป็นกรณีท่ีไม่อาจอุทธรณ์ได ้ผูน้ั้นมีสิทธิร้องทุกขไ์ด ้
 2. การร้องทุกขท่ี์เหตุเกิดจากผูบ้งัคบับญัชา ใหร้้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปตามล าดบั 
 3. การร้องทุกขท่ี์เหตุเกิดจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผดิชอบ การ
ปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีต่อรัฐมนตรี ปลดักระทรวงรัฐมนตรีเจา้สังกดั หรือนายกรัฐมนตรี 
ใหร้้องทุกขต่์อ ก.พ.ค. 
 4. เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี กรรมการวินิจฉยัร้องทุกขอ์าจถูกคดัคา้นได ้
  (1) เป็นผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุให้เกิดความคบัขอ้งใจ หรือเป็นผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของ
ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว 



 

 

  (2) มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีร้องทุกข ์
  (3) มีสาเหตุโกรธเคืองกบัผูร้้องทุกข ์
  (4) มีความเก่ียวพนัทางเครือญาติหรือทางการสมรสกบับุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) อนัอาจ
ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูร้้องทุกข ์
 ขา้ราชการสมคัรใจไปปฏิบติัหนา้ท่ีราชการท่ีหน่วยงานจะร้องทุกขต่์อ ก.พ.ค. ไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


