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บทน�ำ

1

การเตรียมตัวก่อนสอบ

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีเกณฑ์ในการสอบดังนี้

1.	 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้

1.1	 การคดิวเิคราะห์เชิงภาษา	(ภาษาไทย) ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ความ

เข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความ การสรุปความ การตีความจากบทความ 

ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

1.2	 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม	 (ด้านเหตุและผล) ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์

เช่ือมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล

จากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่างๆ

1.3	 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 (ด้านการคิดค�านวณหรือคณิตศาสตร์) ได้แก่ ความ

เข้าใจ ความคดิรวบยอดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้น การเปรียบเทยีบและ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2.	 วิชาภาษาอังกฤษ	(คะแนนเต็ม	50	คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัด

ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สํานวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งใน

เชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัด

ความสามารถด้านการอ่าน โดยการทดสอบการทําความเข้าใจในสาระของข้อความหรือ

บทความ และวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
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บทที่

สรปุเนื้อหาวชิาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ – การคดิวเิคราะห์เชงิภาษา (ภาษาไทย)

9

5.	 สังเกตเจตนาและจุดประสงค์ของผู้เขียน	

การสังเกตเจตนาและจดุประสงค์ของผู้เขียน นอกจากจะช่วยให้เรารู้ส่ิงทีผู้่เขียนต้องการบอก

แล้ว ยังจะช่วยให้เราสรุปประเด็นได้ถูกต้อง โดยที่ไม่เผลอเติมความคิดของเราลงไป ให้พยายาม

สังเกตค�าเหล่านี้ ถ้าหากในเนื้อความปรากฏ ข้อสรุปในตัวเลือกก็ควรจะปรากฏเช่นกัน

  - ควรจะ...    เสนอแนะ     เสนอข้อคิดเห็น

  - น่าจะ... อาจจะ...   สันนิษฐาน    อนุมาน

  - ต้อง... จง...   สั่งสอน   บอกให้ท�า

สรุปแนวทางการท�าข้อสอบเรียงล�าดับประโยค
ข้อสอบเรียงล�าดับประโยคจุดประสงค์ก็คือ เพ่ือวัดความสามารถในการล�าดับความและ 

ร้อยเรียงเนือ้หาให้เป็นเนื้อความที่สมบูรณ์ โดยการท�าข้อสอบเรียงล�าดบัประโยคนั้น นอกจากการ

สังเกตเน้ือความให้สอดคล้องสัมพันธ์กนัแล้ว ยังมีแนวทางการหาล�าดับและเรียงล�าดับประโยคดังน้ี

การหาข้อความล�าดับที่ 1

 ● ขึ้นต้นด้วยค�านาม (ค�าที่ใช้เรียกแทนคน สัตว์ สิ่งของ)

 ● ขึ้นต้นด้วย การ + กริยา (การวิ่ง, การเดิน, การกิน) 

 ● ขึ้นต้นด้วย ความ + ค�าวิเศษณ์ (ความรัก, ความสวย, ความดี)

 ● ข้ึนต้นด้วยค�าเช่ือม หรือค�าแสดงการเร่ิมต้น เช่น หลังจาก.., แม้ว่า.., หาก.., ในปัจจบุนั...,  

เมื่อ..., หลังจากที่..., จากที่..., ตามที่..., ด้วย... 

การหาข้อความล�าดับที่ 2 หรือ 3

 ● ขึ้นต้นด้วยค�าเชื่อม และ..., หรือ..., นอกจากนี้..., ขณะเดียวกัน... 

 ● เนื้อความบอกรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ข้อมูลที่ลึกขึ้น หรือส่วนประกอบ

 ● เป็นส่วนขยายชี้เฉพาะกว่าประโยคก่อนหน้า สังเกตจากค�าต่างๆ ได้แก่ ที่ (มักใช้จ�ากัด

หรือช้ีเฉพาะความหมาย เช่น คนที่ยืนอยู่ตรงน้ัน), ซึ่ง (มักใช้ขยายความหมาย เช่น  

ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบสิบหกปีบริบูรณ์), อัน, ผู้, ว่า, ให้

 ● ขึ้นต้นด้วยค�าเชื่อมต่างๆ เช่น 

 u ค�าเชื่อมแสดงการคล้อยตาม (และ, นอกจากนี้, อีกหนึ่ง, ขณะเดียวกัน)

 u ค�าเชื่อมแสดงการขัดแย้ง (แต่, ในทางกลับกัน, ในทางตรงกันข้าม, อย่างไรก็ตาม)

 ● ขึ้นต้นด้วยค�ากริยา เฉพาะในกรณีที่ประโยคแรกยังไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์

CHAPTER_01.indd   9 31/8/2563 BE   17:13



16

คู่มอืเตรยีมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดบัปรญิญาตร ีตามหลกัเกณฑ์ใหม่ ฉบบัสมบูรณ์

สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมาอุปไมยที่ออกสอบบ่อย
ในที่นี้จะยกตัวอย่างเฉพาะความสัมพันธ์ที่ออกสอบบ่อยครั้งเท่านั้น ซึ่งในข้อสอบจริงอาจจะ

มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างออกไปจากน้ีก็ได้ ผู้อ่านควรฝึกฝนด้วยการท�าโจทย์ข้อสอบเก่า

ประกอบด้วย

1.	 สัมพันธ์กันในลักษณะความหมายของค�า

ค�าหน้ากบัค�าหลังจะมีความสัมพันธ์กนัด้วยความหมายของค�า ซึง่อาจจะเป็นค�าทีมี่ความหมาย 

เหมือนกัน คล้ายกัน หรือตรงข้ามกันก็ได้

ตัวอย่าง
 ดี : ชั่ว :: สูง : ต�่า

 เปิดเผย : ปกปิด :: กลางวัน : กลางคืน

 ไอยรา : ช้าง :: ทิชากร : นก

 เที่ยวกลางคืน : อบายมุข :: เมตตา : พรหมวิหารธรรม

2.	 สัมพันธ์กันในลักษณะความเป็นเหตุผล

ค�าหน้ากบัค�าหลังจะมีความสัมพันธ์กนัในเชิงเหตุผล คอื ค�าหน่ึงจะเป็นเหตุ อกีค�าหน่ึงจะเป็นผล

ตัวอย่าง
 ขยัน : ร�่ารวย :: อายุยืน : ไม่เบียดเบียนสัตว์

 ประมาท : ล้มเหลว :: ไม่กินข้าว : ขาดสารอาหาร

 แข็งแรง : ดื่มนม :: เป็นหนี้สิน : เล่นการพนัน

 สอบบรรจุได้ : ขยันอ่านต�ารา :: หว่านพืช : ได้ผล

3.	 สัมพันธ์กันในลักษณะการเป็นของคู่กัน

ค�าหน้ากับค�าหลังจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงเม่ือพูดถึงค�าหน่ึง จะต้องนึกถึงอีกค�าหน่ึงใน

ฐานะที่เป็นของคู่กัน

ตัวอย่าง
 พระสงฆ์ : วัด :: ส้อม : ช้อน

 น�้าเต้าหู้ : ปาท่องโก๋ :: นิราศ : การเดินทาง

 ฉิ่ง : ฉาบ :: น�้าพริก : ปลาทู

 พระอาทิตย์ : กลางวัน :: พระจันทร์ : กลางคืน
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ด้วยรูปแบบของอนุกรมที่เปลี่ยนไป ผู้เขียนจึงขอเรียกอนุกรมในรูปแบบนี้ว่า อนุกรม 1 ชุด 

แบบซับซ้อน 

อย่างไรก็ตาม ในการสอบปีน้ี อาจจะมีรูปแบบของอนุกรมที่แตกต่างไปจากที่เคยออกสอบ

มาออกอีกครั้ง ผู้อ่านจึงควรเพิ่มทักษะและความช�านาญในการแก้โจทย์อนุกรมให้มากขึ้น เพื่อให้

สามารถท�าข้อสอบได้ และสอบผ่านได้อย่างที่ตั้งใจไว้

จากรูปแบบของชุดข้อมูลอนุกรมทั้งหมดที่อธิบายไว้ เป็นเพียงรูปแบบที่พบเจอ 
บ่อยครั้งในข้อสอบเทา่นัน้ ซึ่งบางครัง้ขอ้สอบอาจจะถามในรปูแบบของชดุข้อมูลอนกุรม
ที่แตกต่างออกไป ในที่นี้ ผู้เขียนจะอธิบายเพิ่มเติมในแนวข้อสอบข้อนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง

NOTE

การหาค�าตอบอนุกรม

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้อ่านคงเห็นแล้วว่า รูปแบบอนุกรมที่เคยออกสอบทั้งหมดจะแบ่งได้

เป็น 10 รูปแบบ ดังนี้

1. อนุกรม 1 ชุด แบบเพิ่มขึ้นคงที่

2. อนุกรม 1 ชุด แบบลดลงคงที่

3. อนุกรม 1 ชุด แบบผสม

4. อนุกรม 1 ชุด แบบยกก�าลัง

5. อนุกรมเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบต่อเนื่อง

6. อนุกรมแบบแยกชุด

7. อนุกรมแบบผสม 2 ชุด

8. อนุกรมแบบผสม 3 ชุด

9. อนุกรมแบบเศษส่วน

10. อนุกรม 1 ชุด แบบซับซ้อน
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เริ่มขั้นตอนการหาค�าตอบดังนี้

1. ให้ทดสอบว่า โจทย์ที่ก�าหนดให้เป็นอนุกรม 1 ชุด, อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง, อนุกรม

แบบแยกชดุ, อนกุรมแบบผสม 2 ชุด และอนุกรมแบบเศษส่วนหรือไม่ (ในที่นี้ขอสรุปว่า

ได้ทดสอบแล้วไม่เป็นอนุกรมดังกล่าว)

2. เริ่มทดสอบอนุกรมแบบผสม 3 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะเลือกโดยการข้าม 2 ต�าแหน่ง จะได้

 อนุกรมชุดที่ 1 คือ 2, 4, 6 และ 8

 อนุกรมชุดที่ 2 คือ 3, 6 และ 9 

 อนุกรมชุดที่ 3 คือ 4, 7 และ 10 

 พบว่า โจทย์ถามตัวเลขในอนุกรมชุดที่ 2 คือ 3, 6 และ 9

3. พิจารณาแบบอนุกรมแบบ 1 ชุด จาก 3, 6 และ 9 จะได้

ดังนั้น ตอบข้อ 3)

ทัง้หมดเป็นเพียงหลักการเท่าน้ัน ผู้อ่านสามารถศกึษาเพ่ิมเติมได้จากแนวข้อสอบภายในเล่ม

เน้ือหาอนุกรมทีก่ล่าวถึงในหวัข้อน้ี จะออกข้อสอบจริงจ�านวน 4 ข้อ (คาดการณ์ตาม
หลักเกณฑ์ใหม่) ผู้อ่านจึงควรศึกษาและท�าความเข้าใจให้ได้

NOTE

CHAPTER_03.indd   79 31/8/2563 BE   17:22



3
บทที่

สรปุเนื้อหาวชิาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ – การคดิวเิคราะห์เชงิปรมิาณ
 (ด้านการค�านวณ

 – คณ
ติศาสตร์)

93

พื้นที่ สูตร ตัวอย่าง

สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
พื้นที่ = 1

2
 x ความยาว

ของเส้นทแยงมุม x  
ผลบวกความยาวเส้นก่ิง

หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า มีเส้นทแยงมุม
ยาว 24 cm เส้นกิ่งยาว 6 และ 8 cm

พื้นที่ = 1

2
 x ความยาวของเส้นทแยงมุม x 

ผลบวกความยาวเส้นกิ่ง 

 = 1

2
 x 24 x (6 + 8) 

 = 168 cm2

วงกลม พื้นที่ = p  x รัศมี2 วงกลมวงหนึ่ง มีรัศมียาว 8 cm 

พื้นที่ = π  x รัศมี2  

 = 22
7
×82

 ≈  201  cm2

การหาปริมาตร

พื้นที่ สูตร ตัวอย่าง

ทรงลูกบาศก์ ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สงู หาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ยาว 6 cm 
กว้าง 4 cm และสูง 5 cm
ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง
  = 4 x 6 x 5
  = 120 cm3

ทรงกระบอก ปริมาตร = π  x รัศมี2  x สูง หาปริมาตรทรงกระบอกรัศมียาว 7 cm และ
สูง 5 cm
ปริมาตร = π  x รัศมี2  x สูง

           = 22
7
×72 ×5

 = 770 cm3
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ผูอ่้านจะได้เรียนรู้วธีิการใช้สตูรค�านวณเปอร์เซน็ต์ และร้อยละอย่างละเอยีดในแนว
ข้อสอบ

NOTE

ตัวอย่างข้อสอบ
โรงงานผลิตแก้วมีพนักงานทั้งหมด 400 คน โดยพนักงานที่มีเงินเดือน

น้อยกว่า 30,000 บาท มีอยู่ 100 คน จงหาว่าจ�านวนพนักงานที่มีเงินเดือน
น้อยกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละเท่าไรของพนักงานทั้งหมด

วิธีคิด  จากทีก่ล่าวมา ปัญหาแรกของผูอ่้าน คือ ใช้ข้อมลูตวัไหนบ้างในการหา 
ค�าตอบ ซึ่งพบว่า การหาค�าตอบของโจทย์ร้อยละ คือ สูตร  

ร้อยละ = (จ�านวนที่ต้องการหา Į จ�านวนที่ ใช้เปรียบเทียบ) x 100

 ดังน้ัน ข้อมูลที่ต้องใช้ คือ จ�านวนของสิ่งที่ต้องการหา และจ�านวนที่ใช้ 
เปรียบเทียบ 

 จากโจทย์พบว่า  

สิ่งที่ โจทย์ถาม คือ จ�านวนพนักงานที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละเท่าไร นั่นคือ 100 คน

สิ่งที่ โจทย์ถามนั้น โจทย์ให้เปรียบเทียบกับอะไร คือ ของพนักงานทั้งหมด 
นั่นคือ 400 คน

ดังนั้น ปัญหาที่สองที่ว่า ข้อมูลตัวใดเป็นตัวตั้ง ตัวใดเป็นตัวหาร ก็ได้ว่า  
ตัวตั้ง คือ 100 คน, ตัวหาร คือ 400 คน

แทนค่าในสูตรจะได้ว่า  ร้อยละ = 100
400

×100  = 25

ดังน้ัน จ�านวนพนักงานที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 25 ของพนักงานทั้งหมด

ในเร่ืองของเปอร์เซน็ต์ และร้อยละในหัวข้อน้ี บ่อยคร้ังทีอ่อกสอบในเร่ืองของพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 

ซึ่งในแต่ละปีอาจจะออก 1 ข้อ ตัวอย่างเช่น
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2. ประเภท Continuous Tense คือ เหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือกระท�าอยู่ 

ณ ขณะที่พูด แบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้

2.1 Present Continuous Tense คือ เหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

2.1.1 โครงสร้างประโยคบอกเล่า 

 Subject + is, am, are + V.ing + Object.

ตัวอย่าง 

 ● We are playing football. (พวกเราก�าลังเล่นฟุตบอลกันอยู่)

 ● I am doing homework. (ฉันก�าลังท�าการบ้าน)

2.1.2 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ 

 Subject + is, am, are + not + V.ing + Object.

ตัวอย่าง 

 ● We aren’t playing football. (พวกเราไม่ได้ก�าลังเล่นฟุตบอลกันอยู่)

 ● I am not doing homework. (ฉันไม่ได้ก�าลังท�าการบ้าน)

2.1.3 โครงสร้างประโยคค�าถาม 

 Is, Am, Are + Subject + V.ing + Object?

 Wh-question + is, am, are + Subject + V.ing + Object?

ตัวอย่าง 

 ● Are they playing football?  

(พวกเขาก�าลังเล่นฟุตบอลกันอยู่หรือเปล่า)

 ● Is he doing homework? (เขาก�าลังท�าการบ้านอยู่หรือเปล่า)

 ● Where are you going? (คุณก�าลังจะไปที่ไหน)

2.2 Past Continuous Tense คือ เหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นในอดีต นอกจากนี้ยังใช้กับ

เหตุการณ์ในอดีต 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือมีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรก 

โดยเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกจะอยู่ในรูปแบบของ Past Simple Tense เสมอ 
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4. ประเภท Perfect Continuous  Tense คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสมบูรณ์ 

แบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้

4.1 Present Perfect Continuous Tense คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตด�าเนินต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน และยังคงด�าเนินอยู่แม้ขณะที่กล่าวถึง

4.1.1 โครงสร้างประโยคบอกเล่า 

 Subject + have, has + been + V.ing + Object.

ตัวอย่าง 

 ● I have been reading an article for two hours. 

(ฉนัอ่านบทความมา 2 ช่ัวโมงแล้ว) แสดงให้เห็นว่ามีการอ่านบทความ

อย่างต่อเนื่องมา 2 ชั่วโมงแล้ว และยังคงอ่านอยู่ในขณะที่พูด

 ● My mom has been cooking in the kitchen since 9 o’clock.  

(แม่ของฉนัท�าอาหารในครัวเม่ือตอน 9 โมง) แสดงให้เห็นว่าแม่ได้ท�า

อาหารตั้งแต่ 9 โมงแล้ว และตอนนี้ก็ยังคงท�าอาหารอยู่

4.1.2 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

 Subject + have, has + not + been + V.ing + Object.

ตัวอย่าง 

 ● I haven’t been reading an article for two hours. 

(ฉันไม่ได้อ่านบทความมา 2 ชั่วโมงแล้ว)

 ● My mom hasn’t been cooking in the kitchen since 9 o’clock. 

(แม่ของฉันไม่ได้ท�าอาหารในครัวเมื่อตอน 9 โมง)

4.1.3 โครงสร้างประโยคค�าถาม 

     Have, Has + Subject + been + V.ing + Object?

     Wh-question + have, has + Subject + been + V.ing + Object?

    ตัวอย่าง 

 ● Have you been reading an article for two hours? 

(คุณอ่านบทความมา 2 ชั่วโมงแล้วใช่ไหม)

 ● Where has your mom been cooking? (แม่ของคุณท�าอาหารที่ไหน)
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บทที่

5
สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการ
เป็นข้าราชการท่ีดี

ในการสอบ ก.พ. ภาค ก. ในส่วนของวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี หรือก็คือ 

วิชากฎหมาย ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการสอบ โดยมีค�าจ�ากัดความดังนี้

วชิาความรูแ้ละลกัษณะการเป็นข้าราชการทีดี่ (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ 

ที่เป็นพ้ืนฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหาร

กจิการบ้านเมืองทีดี่ วิธปีฏิบติัราชการทางปกครอง หน้าทีแ่ละความรับผิดในการปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 

ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมส�าหรับข้าราชการ

ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญที่คาดว่าจะออกสอบได้ดังนี้

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เน้ือหาในส่วนของระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จะเป็นการสรุปสาระส�าคัญของพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 

2553 ที่คาดว่าจะออกสอบเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

พระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

(ประกาศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2534 ดังนั้น พ.ร.บ. นี้จึงใช้บังคับในวันที่ 5 กันยายน 2534) โดย

ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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การจัดการส่วนราชการ ท�าได้ดังนี้

การจัดตั้ง รวม หรือโอนส่วนราชการ
กรณีมีการก�าหนดต�าแหน่ง หรืออัตราข้าราชการ หรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น

ให้ตราเป็น พระราชบญัญัต ิ

การรวมหรือโอนส่วนราชการ 
กรณไีม่มีการก�าหนดต�าแหน่ง หรืออัตราข้าราชการ หรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น 

ให้ตราเป็น พระราชกฤษฎกีา

การเปลี่ยนช่ือส่วนราชการ 

การยุบส่วนราชการ

การแบ่งส่วนราชการ
ในส�านักงานรัฐมนตรี กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม  

ให้ออกเป็น กฎกระทรวง 

การแบ่งส่วนราชการ 
ภายในมหาวิทยาลัย  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยมหาวิทยาลัยนั้น

ข้าราชการหรือลูกจ้างทีพ้่นจากราชการ เน่ืองจากการยุบส่วนราชการจะได้รับสิทธปิระโยชน์

ที่ควรได้รับตามกฎหมาย และได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดใน พ.ร.ฎ. ที่ใช้

ประกาศยุบส่วนราชการนั้นๆ อีกด้วย 

นอกจากนี้ หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นที่ต้องการรับโอนข้าราชการหรือ

ลูกจ้างที่พ้นจากราชการเพราะเหตุยุบส่วนราชการ สามารถกระท�าได้ภายใน 30 วันนับแต่ พ.ร.ฎ. 

มีผลบังคับใช้

การจัดระเบียบราชการส่วนกลางแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ตามที่กล่าวมาโดยใน 

รายละเอียดนั้นสามารถสรุปได้เป็น 7 หมวด ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

2534 และฉบับแก้ไข ดังนี้
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ส�านักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ�าส�านัก 

นายกรัฐมนตรีแล้ว ยังก�าหนดให้มปีลัดส�านักนายกรัฐมนตรอีีก 1 คน 

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ�าทั่วไปของส�านักนายก

รัฐมนตร ีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้บริหาร) ดังนี้

 ● ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาการ

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 ● รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

 ● ผู้ช่วยปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง ประกอบด้วย

ต�าแหน่งบังคับบัญชาการ ดังนี้

 ● เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาการ

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 ● รองเลขาธิการฝ่ายการเมือง เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

 ● รองเลขาธิการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

 ● ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี มีหน้าทีเ่กีย่วกบัราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการ

ในพระองค ์ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้

 ● เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาการ

 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 ● รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

 ● ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการการเมือง

ข้าราชการพลเรือน

}

}
}
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4. กรณีต�าแหน่งปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง

ปลดักระทรวง หากปลัดกระทรวงไม่สามารถปฏิบติัราชการได้ จะมีล�าดับในการรักษาราชการ

แทน ดังนี้

รองปลัดกระทรวง หากรองปลัดกระทรวงไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ด�ารง

ต�าแหน่ง จะให้มีล�าดับในการรักษาราชการแทน ดังนี้

การล�าดับการรักษาราชการแทน ดังแผนภาพต�าแหน่งปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง

ข้างต้นนี้ ให้น�าไปใช้กับกรณีของปลัดทบวงและรองปลัดทบวงด้วย

CHAPTER_05.indd   143 31/8/2563 BE   17:29



5
บทที่

สรปุเนื้อหาวชิาความรู้และลกัษ
ณ
ะการเป็นข้าราชการที่ดี

173

ข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท ได้แก่ 

1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยได้รับบรรจุแต่งต้ังตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน 

พ.ร.บ. นี้

2) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยได้รับบรรจุแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งในพระองค์ 

พระมหากษัตริย์ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

ข้อควรจ�ำ

คุณสมบัติโดยทั่วไปของข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย

1) มีสัญชาติไทย 

2) มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี

3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทต�าแหน่ง ระดับ

1. บริหาร มี 2 ระดับ ได้แก่  1) ระดับต้น
 2) ระดับสูง

2. อ�านวยการ มี 2 ระดับ ได้แก่  1) ระดับต้น
 2) ระดับสูง

3. วิชาการ มี 5 ระดับ ได้แก่  1) ปฏิบัติการ
 2) ช�านาญการ
 3) ช�านาญการพิเศษ
 4) เชี่ยวชาญ
	 5)	ทรงคุณวุฒิ

4. ทั่วไป มี 4 ระดับ ได้แก่  1) ปฏิบัติงาน
 2) ช�านาญงาน
	 3)	อาวุโส
 4) ทักษะพิเศษ
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6 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ค�ำสั่ง : จงเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อควำมใดเป็นล�ำดับที่ 4

1) จะท�ำให้ลูกคุ้นเคยกับกลิ่นรสของผักผลไม้ท�ำให้ชอบกินผักผลไม้

2) เพรำะทำรกสำมำรถฝึกให้เคยชินกับกลิ่นรสของผักและผลไม้ได้

3) พฤติกรรมกำรบริโภคที่ดี สำมำรถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำ

4) ซึ่งถ้ำแม่กินผักผลไม้เป็นประจ�ำตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และช่วงให้นมแม่

2. จงเรียงล�ำดับข้อควำมต่อไปนี้

(1)  โดยมีหัวหน้ำส่วนรำชกำรเสนอปลัดกระทรวงเจ้ำสังกัด

(2)  พิจำรณำอนุมัติด้วยควำมเห็นชอบของส�ำนักงบประมำณ

(3)  เว้นแต่ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นให้เปลี่ยนแปลง

(4) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทรถรำชกำรจะกระท�ำมิได้

1) (3) (4) (1) (2)

2) (3) (1) (2) (4)

3) (4) (2) (1) (3)

4) (4) (3) (1) (2)
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เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 3

เฉลยวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

1. ตอบ : ข้อ 3) 

ค�ำอธิบำย : เรียงล�ำดับได้เป็น 2 4 3 1 โดยค�ำขึ้นต้นว่ำ “เนื่องจำก” เป็นค�ำขึ้นต้นแสดง

กำรเร่ิมจึงท�ำให้ข้อ 2) เป็นล�ำดับที่ 1 ส่วนข้อ 4) ข้ึนต้นด้วยค�ำกริยำและมีเน้ือควำม

สอดคล้องกับข้อควำมก่อนจึงท�ำให้เป็นข้อควำมล�ำดับที่ 2 ส�ำหรับข้อ 3) มีกำรใช้ค�ำว่ำ 

“ด้ำนอื่นๆ อีก” แสดงให้เห็นว่ำเป็นกำรกล่ำวเพิ่มเติมจึงท�ำให้เป็นข้อควำมล�ำดับที่ 3 

2. ตอบ : ข้อ 1) 

ค�ำอธิบำย : เรียงล�ำดับเป็น (1) (4) (3) (2) โดย “ช่วงนี้” เป็นค�ำข้ึนต้นแสดงกำร

เริ่มต้น ข้อ (1) จึงเป็นข้อควำมล�ำดับที่ 1 ส่วนข้อ (4) ขึ้นต้นด้วย “เพรำะ” ซึ่งอธิบำย

เหตุผลจำกข้อควำมในล�ำดับแรก ข้อ (3) ข้ึนต้นด้วย “จงึ” ซึง่แสดงข้อสรุปจำกเน้ือควำม

ในล�ำดับก่อน และข้อ (2) ที่แม้ว่ำจะขึ้นต้นด้วยค�ำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้งกับข้อควำม

ล�ำดับที่ 1-3 แต่เนื้อควำมสอดคล้องกันจึงท�ำให้เป็นข้อควำมล�ำดับที่ 4 

3. ตอบ : ข้อ 4) 

ค�ำอธิบำย : เพรำะโดยข้อควำมที่ 1 คณะกรรมกำรได้หำรือและพจิำรณำแนวทำงกำร

แก้ปัญหำควำมขัดแย้งตำมสันติวิธ ี “ตำม” ควรแก้ไขเป็น “โดย” หรือ “ด้วย” เน่ืองจำก 

ทัง้สองค�ำใช้น�ำหน้ำผู้กระท�ำ หรือกำรกระท�ำ จงึจะถกูต้อง แต่ “ตำม” ใช้น�ำหน้ำข้อก�ำหนด 

ข้อบังคับ ส�ำหรับข้อควำมที่ 2 กฎหมำยหรือข้อบัญญัติใดที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ “กับ”  

มักใช้เม่ือท�ำส่ิงเดียวกนั เช่น เกีย่วข้องกบั ผูกพันกบั ในทีน้ี่ ควรใช้ค�ำว่ำ “ต่อ” จงึจะถกูต้อง

4. ตอบ : ข้อ 4) 

ค�ำอธิบำย : เน่ืองจำกข้อควำมที่ 1 คนเรำต้องมีศำสนำเป็นเคร่ืองหน่วงเหน่ียวจิตใจ  

ใช้ค�ำผิดควำมหมำย เนื่องจำก “หน่วงเหนี่ยว” หมำยถึง ดึงรั้งเอำไว้โดยที่เขำไม่เต็มใจ 

ในที่นี้ควรใช้  คนเรำต้องมีศำสนำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงจะถูกต้อง ส่วนข้อควำม

ที ่2 ทหำรเป็นผู้ทีป่ฏิบติัหน้ำทีเ่สียสละโดยไม่ได้หวังช่ือเสียงเรียงนำมหรือเกยีรติยศใดๆ 

ใช้ค�ำผิดควำมหมำย เนื่องจำก “ชื่อเสียงเรียงนำม” หมำยถึง ชื่อ ซึ่งไม่สัมพนัธ์กับบริบท

แวดล้อม ควรใช้ค�ำว่ำ “ชื่อเสียง” จึงจะถูกต้อง 
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