


ความรู้้�และลักษณะการู้เป็็นข้�ารู้าชการู้ที่่�ดี่
(กฏหมาย)

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

	 วิชานี้เป็นวิชาที่เพิ่มเข้ามาในการสอบ	ก.พ.	ตั้งแต่ปี	2563	เป็นต้นไป	เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	

และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ	เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี	มี	

หัวข้อที่ออกสอบรายละเอียดดังนี้

	 คะแนนเต็มมีทั้งหมด	50	คะแนน	ผู้สอบต้องทำาคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	ดังนี้

  

	 	 •	ระดับต่ำากว่าปริญญาตรี		 ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำากว่าร้อยละ	60	(30	คะแนน)

	 	 •	ระดับปริญญาตรี		 ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำากว่าร้อยละ	60	(30	คะแนน

	 	 •	ระดับปริญญาโท		 ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำากว่าร้อยละ	60	(30	คะแนน)

เกณฑ์การสอบผ่าน

   • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

   • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   • ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ

   • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

   • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562



พรู้ะรู้าชบััญญัติิรู้ะเบั่ยบับัรู้ิหารู้รู้าชการู้แผ่่นดีิน พ.ศ. 2534 
และที่่�แก�ไข้เพิ�มเติิม

เก็งข้อสอบ ก.พ. ปี 2565

  

 

1. ข้อใดไม่อยู่ในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  ก. บริหารราชการส่วนกลาง

  ข. บริหารราชการส่วนภููมิภูาค

  ค. บริหารราชการส่วนท้องถิ่ิ่น

  ง. บริหารราชการส่วนพระองค์ 

2. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช 2534 และที่        

    แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี�

 ก. นายกรัฐมนตรี

 ข. รองนายกรัฐมนตรี

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 ง. อธิบดีกรมการปกครอง 

Example

Example



 

 

3. ข้อใดกล่าวถิู่กต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

  ก. สำนักงานรัฐมนตรี

  ข. กระทรวง 

  ค. กองทัพภูาคที่ 1

  ง. กองบังคับการกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. ตามมาตรา 8 การจัดตั�ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7 ให้ตรา     

   เป็นกฎหมายระดับใด

  ก. พระราชบัญญัติ

  ข. พระราชกำหนด

  ค. พระราชกฤษฎีกา

  ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

Example

Example



 

 

5. การแบ่งส่วนราชการภูายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียก 

   ชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ให้ตราเป็นกฎกระทรวงโดยผู้ใดเป็นผู้ลงนามออก 

   กฎกระทรวงนั�น

 ก. นายกรัฐมนตรี

  ข. รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงของส่วนราชการ

  ค. ปลัดกระทรวง

  ง. อธิบดี

6. การมอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและบริหารราชการ เป็นหน้าที่   

   ของผู้ใด

  ก. นายกรัฐมนตรี

  ข. ประธานศาลฎีกา

  ค. ประธานรัฐสภูา

  ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Example

Example



 

 

7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการของกระทรวง

 ก. สำนักงานรัฐมนตรี

  ข. สำนักงานปลัดกระทรวง

  ค. กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

  ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน         

    พุทธศักราช 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีฐานะเทียบเท่าการจัดระเบียบราชการ 

    ในระดับใด

 ก. สำนักนายกรัฐมนตรี

  ข. กระทรวง

  ค. ทบวง

  ง. กรม

Example

Example



 

 

9. ตามมาตรา 35 ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ตรวจและแนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยว                   

   กับกระทรวง ทบวง หรือกรม

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

  ข. ปลัดกระทรวง

  ค. ผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม

  ง. อธิบดีประจำกรม

10. ตามมาตรา 38 อำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติการปฏิบัติราชการ                 

     หรือดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จัดอยู่ในกฎหมายระดับใด

  ก. พระราชบัญญัติ

  ข. พระราชกำาหนด

  ค. พระราชกฤษฎีกา

  ง. ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี

Example

Example



 

 

11. ในการปฏิบัติราชการแทน เมื่อกฎหมายกำหนดให้มีการมอบอำนาจ ให้ผู้มอบ 

     อำนาจดำเนินการอย่างไร

  ก. มอบอำนาจทำเป็นหนังสือ

  ข. มอบอำนาจด้วยวาจา

  ค. มอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์

  ง. ไม่มีข้อถิู่ก

12. การจัดตั�งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามความในมาตรา 40/1 ให้เป็นไปตาม 

     กฎหมายใด

  ก. พระราชกฤษฎีกา

  ข. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

  ค. กฎกระทรวง

  ง. ประกาศคณะรัฐมนตรี

Example

Example



 

 

13. ผู้ใดเป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง หรือมี 

     แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

  ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

  ข. รองปลัดกระทรวง

  ค. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

  ง. อธิบดี

14. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข 

     เพิ่มเติม คณะผู้แทนตราไว้ในหมวดใด

  ก. หมวด 6

  ข. หมวด 7

  ค. หมวด 8

  ง. หมวด 9

Example

Example



 

 

15. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภููมิภูาค ข้อใดถิู่กต้อง

 ก. กระทรวง

  ข. กรม

  ค. จังหวัด

  ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

16. การตั�ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นกฎหมายใด

 ก. พระราชบัญญัติ

  ข. พระราชกำหนด

  ค. พระราชกฤษฎีกา

  ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

Example

Example



 

 

17. ตามมาตรา 53 ให้จังหวัดหน่่งมีคณะกรมการจังหวัดทำหน้าที่เป็นที่ปร่กษาผู้ 

     ว่าราชการจังหวัด ผู้ใดทำหน้าที่เป็นประธานในคณะกรมการจังหวัด

  ก. ผู้ทรงคุณวุฒิิที่คณะกรมการจังหวัดแต่งตั�ง

  ข. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

  ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

  ง. รองผู้ว่าราชการจังหวัด

18. คณะกรรมการธรรมาภูิบาลจังหวัดเรียกโดยย่อว่า

 ก. ก.ธ.จ.

  ข. ก.ธจ.

  ค. กธ.จ.

  ง. ก.ธ.ภู.จ.

Example

Example



 

 

19. การตั�ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภูอ ให้ตราเป็นกฎหมายใด

 ก. พระราชบัญญัติ

  ข. พระราชกำหนด

  ค. พระราชกฤษฎีกา

  ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

20. ข้อใดไม่อยู่ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่ิ่น

  ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  ข. องค์การบริหารส่วนตำบล

  ค. สุขาภูิบาล

  ง. เทศบาล

Example

Example



พรู้ะรู้าชกฤษฎี่กาว่าดี�วยหลักเกณฑ์์
และวิธี่การู้บัรู้ิหารู้กิจการู้บั�านเมืองที่่�ดี่ พ.ศ. 2546 

เก็งข้อสอบ ก.พ. ปี 2565

 

 

1. ตามมาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นการบริหารราชการเพื่อ

    วัตถิุ่ประสงค์ใด

  ก. เกิดผลสัมฤทธิ�ต่อภูารกิจของรัฐ

  ข. บรรลุเป้าหมาย

  ค. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

  ง. เกิดความคุ้มค่าในเชิงภูารกิจของรัฐ

2. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ�  ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะ  

    รัฐมนตรี โดยวิธีการใด

 ก. จัดทำประกาศคณะรัฐมนตรี

 ข. จัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ค. แต่งตั�งคณะกรรมการดำเนินการเฉพาะเรื่อง

 ง. ขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญ

Example

Example



 

 

3. ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้ 

   บรรลุวัตถิุ่ประสงค์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องใด

    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ�ต่อภูารกิจของรัฐ

    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภูาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภูารกิจของรัฐ

    ค. เพื่อลดขั�นตอนการปฏิบัติงาน

    ง. เพื่อปรับปรุงภูารกิจของส่วนราชการ

4. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒินาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับ 

    หน่วยงานใด จัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภูารกิจของรัฐที่ส่วน  

    ราชการดำเนินการอยู่

  ก. ก.พ.ร.

  ข. สำนักงบประมาณ

  ค. กรมบัญชีกลาง

  ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

Example

Example



 

 

5. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปีตามการ 

    แก้ไขเพิ่มเติม ฯ

    ก. 2 ปี

    ข. 3 ปี

    ค. 5 ปี

    ง. 6 ปี

6. แผนปฏิบัติราชการระยะแรกตามกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม มีห้วงระยะเวลาตาม 

   ข้อใด

    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถิ่่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    ค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถิ่่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    ง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถิ่่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

Example

Example



 

 

7. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ 

   ประชาชน ความสงบและปลอดภูัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูง 

   สุดของประเทศ เป็นความหมายตามข้อใด

  ก. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

    ข. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง

     ความต้องการ

    ค. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

    ง. การบริหารราชการแบบบูรณาการ

8. กรณีนายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการให้ส่วนราชการสรุปผลการปฏิบัติราชการและ 

    ให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีนั�น มีวัตถิุ่ประสงค์ตามข้อใดตามความในมาตรา 19

    ก. ตรวจสอบ

    ข. ถิ่่วงดุล

    ค. กำกับดูแล

    ง. กำหนดนโยบาย

Example

Example



 

 

9. บุคคลใดรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

    กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ก. นายกรัฐมนตรี

    ข. รัฐมนตรี

    ค. เลขาธิการ ก.พ.ร.

  ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

10. ข้อใดกล่าวถิู่กต้องเกี่ยวกับการสั่งราชการโดยปกติ

 ก. โดยปกติทำเป็นคำสั่ง

 ข. โดยปกติสั่งราชการด้วยวาจา

 ค. โดยปกติทำเป็นลายลักษณ์อักษร

 ง. โดยปกติสั่งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้

Example

Example



 

  

11. ข้อใดไม่ถิู่กต้องเกี่ยวกับความคุ้มค่าในเชิงภูารกิจของรัฐ

   ก. การประเมินความคุ้มค่าให้คำน่งถิ่่งประโยชน์ที่ประชาชนจะพ่งได้รับ

   ข. ประโยชน์ทางสังคมซึ่่่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ย่อมมิใช่ความคุ้มค่า

   ค. ในการจัดซึ่ื�อจัดจ้างส่วนราชการไม่ต้องถิ่ือราคาต่ำสุดเสมอไป

  ง. กรณีที่ส่วนราชการไม่ต้องถิ่ือราคาต่ำสุดในการจัดซึ่ื�อจัดจ้าง โดยต้อง 

     คำน่งถิ่่งวัตถิุ่ประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ

12. กรณีที่กฎหมายกำหนดขั�นตอนการปฏิบัติซึ่่่งจะต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่านั�น    

     จะต้องดำเนินการอย่างไร

    ก. ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต จะต้องประกาศกำหนดระยะเวลาการ 

     พิจารณาให้ส่วนราชการอื่นทราบ

    ข. ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต จะต้องลดเวลาการพิจารณาลง

    ค. ไม่ต้องประกาศกำหนดหรือลดเวลาการพิจารณาแต่อย่างใด เพราะระยะ 

     เวลาจะต้องย่ดตามกฎหมายเป็นหลัก

    ง. ไม่มีข้อใดถิู่กต้อง
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13. การดำเนินการโดยถิ่ือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ  

     เป็นเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านใด

   ก. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก

   ข. ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการ

   ค. ทั�งข้อ ก. และ ข.

   ง. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

14. หน่วยงานใด ถิ่ือเป็นส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกานี� 

    ก. หน่วยงานในกำกับของกระทรวง

    ข. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั�งตามพระราชบัญญัติ

    ค. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั�งตามพระราชกฤษฎีกา

    ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิ่น
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15. “การกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ งบประมาณ และ 

      เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน” ถิ่ือเป็นหลักเกณฑ์การบริหารราชการเกี่ยวกับเรื่อง 

      ใด ตามมาตรา 20 

    ก. ประโยชน์สุข

    ข. อำนวยความสะดวก

    ค. ผลสัมฤทธิ�

    ง. ประสิทธิภูาพ

16. ข้อใดถิู่กต้องเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยชี�ขาดปัญหา ตามพระราชกฤษฎีกา 

     ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

    ก. แต่งตั�งกรรมการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเมื่อมีความจำเป็นโดยไม่อาจ 

     หลีกเลี่ยงได้

    ข. มติคณะกรรมการมีผลผูกพันส่วนราชการซึ่่่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ  

     แม้จะไม่เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม

    ค. กรณีมีความเห็นแตกต่างกันสองฝ่่าย ให้บันท่กความเห็นของคณะ 

     กรรมการฝ่่ายข้างน้อยไว้ให้ปรากฏในเรื่องนั�นด้วย

   ง. ถิู่กทุกข้อ
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17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิ่นต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง

     ที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี�ในเรื่องใด

    ก. การลดขั�นตอนการปฏิบัติงาน

    ข. เกิดผลสัมฤทธิ�ต่อภูารกิจของรัฐ

    ค. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

    ง. เกิดความคุ้มค่าในเชิงภูารกิจของรัฐ

18. บุคคลใดมีหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือในการจัดทำหลักเกณฑ์ตามความใน 

     มาตรา 52 วรรค 1

    ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่ิ่น

    ข. กระทรวงมหาดไทย

    ค. ก.พ.ร.

    ง. ครม.
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19. แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อบริการประชาชนขับเคลื่อนโดยองค์กรใด

    ก. สำนักงานพัฒินาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

   ข. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

    ค. สำนักงานพัฒินารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

    ง. สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

20. ข้อใดถิู่กต้องเกี่ยวกับการจัดซึ่ื�อจัดจ้างของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา 

     ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

    ก. ต้องพิจารณาถิ่่งประโยชน์และผลเสียทางสังคม

    ข. โดยหลักจะต้องเปิดเผยรายการเกี่ยวกับการจัดซึ่ื�อจัดจ้างที่จะดำเนินการ 

             ในปีงบประมาณนั�น ๆ

    ค. หากจำเป็นต้องคำน่งถิ่่งคุณภูาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญ จ่งไม่ต้อง 

     ถิ่ือราคาต่ำสุดในการซึ่ื�อเสมอไป

    ง. ถิู่กทุกข้อ 
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1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มิให้บังคับแก่หน่วยงานใด

  ก. รัฐสภูาและคณะรัฐมนตรี

  ข. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  ค. การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา

  ง. ถิู่กทุกข้อ

2. “การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง 

    หรือกฎ” คือคำนิยามของข้อใดตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง 

    ปกครอง 

  ก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 ข. การพิจารณาทางปกครอง

  ค. กฎ

 ง. การดำเนินการพิจารณา
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พรู้ะรู้าชบััญญัติิวิธี่ป็ฏิิบััติิรู้าชการู้ที่างป็กครู้อง พ.ศ. 2539

เก็งข้อสอบ ก.พ. ปี 2565



 

   

3. ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

  ก. คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่่่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบ 

     ต่อสถิ่านภูาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

  ข. การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่่่งสิทธิของบุคคล

  ค. การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถิ่านภูาพของสิทธิหรือ 

     หน้าที่ของบุคคล

  ง. ถิู่กทุกข้อ

4. คำว่า “กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถิ่่งข้อใด

  ก. พระราชกฤษฎีกา 

  ข. กฎกระทรวง

  ค. ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่ิ่น 

  ง. ถิู่กทุกข้อ
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5. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี�

  ก. นายกรัฐมนตรี 

  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

  ง. อธิบดีกรมการปกครอง

6. บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  ก. รองนายกรัฐมนตรี 

  ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

  ง. บุคคลซึ่่่งรัฐมนตรีแต่งตั�ง
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7. ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้อง 

    เป็นบุคคลตามข้อใด

  ก. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  ข. ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

  ค. ผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์  

     สังคมศาสตร์ บริหารราชการแผ่นดิน

  ง. ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

8. หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ 

    ราชการทางปกครอง

  ก. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

  ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  ง. ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการ 

    คณะรัฐมนตรีแต่งตั�ง
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9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  ก. สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน 

      การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี�

  ข. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือ 

     ประกาศตามพระราชบัญญัตินี�

  ค. พิจารณาคดีเพื่อตัดสินผล

  ง. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี�เสนอนายก 

    รัฐมนตรี

10. ความตามหมวด 2 เจ้าหน้าที่ในข้อใดมีอำนาจในการดำเนินการตามคำสั่งทาง 

     ปกครอง

  ก. เป็นคู่กรณีในคดี 

  ข. เป็นเจ้าหนี� หรือลูกหนี� หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

  ค. เป็นผู้บังคับบัญชา 

  ง. เป็นคู่หมั�นของคู่กรณี

Example

Example



 

   

11. กรณีที่คำขอหรือคำแถิ่ลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อ  

     บกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด

  ก. ให้จำหน่ายเรื่องออกจากการพิจารณา

  ข. ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถิู่กต้อง

  ค. ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถิู่กต้อง

  ง. ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่

12. ในส่วนการพิจารณาเอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการอย่างไร

  ก. จัดทำเป็นภูาษาไทย 

  ข. จัดทำเป็นภูาษาต่างประเทศ

  ค. ทำเป็นจดหมายเปิดผน่ก

  ง. ไม่มีข้อถิู่ก
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13. กรณทีีต้่องเกบ็รกัษาเอกสารไว้เป็นความลบั เจ้าหน้าทีต้่องถืิ่อปฏบัิติอย่างไร

  ก. เผยแพร่ผ่านสือ่ออนไลน์ของกระทรวง

  ข. ไม่อนญุาตให้ตรวจดเูอกสารหรอืพยานหลกัฐาน

  ค. อาจไม่อนญุาตให้ตรวจดเูอกสารหรอืพยานหลกัฐานได้

  ง. ห้ามดำเนนิการใด ๆ เนือ่งจากต้องเกบ็เป็นความลับ

14. คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งสิทธิหรือชี�แจงหรือ 

     ป้องกันสิทธิของตนได้ การขอดังกล่าวไม่รวมถิ่่งการขอในข้อใด

  ก. ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย ในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทาง 

     ปกครอง

  ข. ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั�งหมด

  ค. ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้

  ง. มีสิทธิขอดูได้ทุกกรณี
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15. รูปแบบคำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถิู่กต้อง

  ก. ทำเป็นหนังสือ

  ข. เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้

  ค. สั่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  ง. คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั�งข้อ ก., ข. และข้อ ค.

16. ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ผู้รับสั่งต้องร้องขอภูายในกี่วัน 

     นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ต้องยืนยันคำสั่งนั�นเป็นหนังสือ

  ก. 3 วัน 

  ข. 5 วัน 

  ค. 7 วัน 

  ง. 15 วัน
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17. คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือต้องระบุเหตุผลประกอบ ข้อใดไม่ถิู่กต้อง

  ก. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

  ข. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 

  ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการตัดสิน 

  ง. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ

18. การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถิ่ือว่าได้รับแจ้ง 

     เมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด

  ก. 5 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีภูายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่ง 

    สำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

  ข. 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีภูายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันที่ 

    ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

   ค. 15 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีภูายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันที่ 

            ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ

  ง. 20 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีภูายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันที่ 

            ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
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19. การกำหนดระยะเวลาและอายุความตามความในมาตรา 64 ต้องกำหนด 

     อย่างไร

 ก. กำหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีนั�น มิให้นับวันแรกแห่งระยะ               

             เวลานั�นรวมเข้าด้วย

  ข. กำหนดเวลาเป็นวัน  เดือน หรือปีนั�น มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั�น  

             รวมเข้าด้วย

  ค. กำหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีนั�น โดยให้นับวันแรกแห่ง 

             ระยะเวลานั�นรวมเข้าด้วย

  ง. กำหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์  หรือปีนั�น มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลา 

            นั�นรวมเข้าด้วย

20. ตามมาตรา 87 เมื่อได้มีการจัดตั�งศาลปกครองข่�นแล้ว ให้ดำเนินการอย่างไร

 ก. ยกเลิกคดีค้างเก่าทั�งหมด

  ข. ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 47

  ค. ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 48 วรรคหน่่ง

  ง. บทบัญญัติมาตรา 48 เป็นอันยกเลิก
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1. ข้อใดเป็นความหมายของ “เจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 ก. บุคคลซึ่่่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงาน

 ข. บุคคลซึ่่่งได้รับแต่งตั�งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็น

     ประจำซึ่่่งไม่ได้รับค่าตอบแทน

 ค. บุคคลซึ่่่งได้รับแต่งตั�งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็น

         ครั�งคราวซึ่่่งได้รับค่าตอบแทน

 ง. ถิู่กทุกข้อที่กล่าวมา

2. “เอกสารซึ่่่งเจ้าพนักงานได้ทำข่�นหรือรับรองในหน้าที่ และให้หมายความรวม

    ถิ่่งสำเนาเอกสารนั�น ๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย” ตามประมวล 

    กฎหมายอาญาเป็นความหมายของคำใด 

 ก. เอกสาร

 ข. เอกสารราชการ

 ค. เอกสารสิทธิ

 ง. ถิู่กทั�งข้อ ข. และ ค.
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ป็รู้ะมวลกฎีหมายอาญา พ.ศ. 2499
ในส่่วนข้องความผ่ิดีติ่อติำาแหน่งหน�าที่่�รู้าชการู้

เก็งข้อสอบ ก.พ. ปี 2565



  

   

3. ข้อใดไม่ใช่โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดทางอาญา 

 ก. ปรับ

 ข. กักขัง

 ค. คุมขัง

 ง. ริบทรัพย์สิน

4. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่ในมาตราใด 

 ก. มาตรา 147-166

 ข. มาตรา 146-166

 ค. มาตรา 145-166

 ง. มาตรา 144-166

Example

Example



  

   

5. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซึ่ื�อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์ 

   นั�นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์   

   นั�นเสีย เป็นการกระทำผิดตามข้อใด 

 ก. ยักยอกทรัพย์

 ข. ไถิ่เงิน

 ค. รับสินบน

 ง. ทำของรัฐเสียหาย

6. ครูวันชัยได้รับแต่งตั�งให้ทำหน้าที่การเงินของโรงเรียน ต่อมามีเจตนาทุจริตเบียด 

    บังเอาเงินที่ได้รับไว้ตามหน้าที่ ไม่จัดการนำส่งเงินคืนคลังตามระเบียบ เป็น 

    ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานตามข้อใด 

 ก. เบียดบังทรัพย์โดยทุจริต

 ข. ยอมรับทรัพย์สินโดยมิชอบ

 ค. เข้ามามีส่วนได้เสีย

 ง. ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ

Example

Example



  

   

7. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานทำความผิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน   

   เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกตั�งแต่ 5 - 20 ปี และปรับตั�งแต่ 100,000 - 400,000 บาท

 ข. จำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 100,000 - 400,000 บาท

 ค. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั�งจำทั�งปรับ

 ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

8. โทษอาญาสูงสุดคือข้อใด 

 ก. จำคุกตลอดชีวิต

 ข. ประหารชีวิต

 ค. ล้มละลาย

 ง. ไล่ออก
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9. โทษทางอาญาเรียงจากหนักไปหาเบา ข้อใดถิู่กต้อง 

 ก. ประหารชีวิต จำคุก กักกัน ปรับ ย่ดทรัพย์สิน

 ข. จำคุกตลอดชีวิต จำคุก กักกัน ปรับ ย่ดทรัพย์สิน

 ค. ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน

 ง. จำคุกตลอดชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน

10. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานละทิ�งงานหรือกระทำการอย่างใด ๆ เพื่อให้งานหยุดชะงัก 

     หรือเสียหาย โดยร่วมกระทำการเช่นนั�นด้วยกันตั�งแต่กี่คนข่�นไป ต้องระวาง 

     โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั�งจำทั�งปรับ 

 ก. 5 คนข่�นไป

 ข. 10 คนข่�นไป

 ค. 20 คนข่�นไป

 ง. 50 คนข่�นไป
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11. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ผู้กระทำผิดต้องเป็นบุคคลต่อไปนี�  

     ยกเว้นข้อใด 

 ก. สมาชิกสภูานิติบัญญัติ 

 ข. เจ้าพนักงาน 

 ค. สมาชิกสภูาจังหวัด 

 ง. ประชาชน

12. ความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 154 ผู้ที่เป็นเจ้าพนักงาน   

     ต้องมีหน้าที่ตามข้อใด 

 ก. เรียกเก็บภูาษีอากร 

 ข. ตรวจสอบภูาษีอากร 

 ค. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

 ง. ถิู่กทุกข้อ
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13. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ ซึ่ื�อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ทำการเบียดบังทรัพย์  

     นั�นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สิน     

     นั�นเสีย ต้องรับโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกตั�งแต่ 5 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

         2,000 - 40,000 บาท 

 ข. จำคุกตั�งแต่ 1 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

         2,000 - 40,000 บาท 

 ค. จำคุกตั�งแต่ 2 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

         2,000 - 40,000 บาท 

 ง. จำคุกตั�งแต่ 4 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

     2,000 - 40,000 บาท

14. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับ 

     ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ หรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดใน       

     ตำแหน่งไม่ว่าการนั�นจะชอบหรือมิชอบ ต้องรับโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกตั�งแต่ 1 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

     2,000 - 40,000 บาทหรือประหารชีวิต 

 ข. จำคุกตั�งแต่ 2 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่

     2,000 - 40,000 บาทหรือประหารชีวิต 

 ค. จำคุกตั�งแต่ 5 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 2,000 -  

     40,000 บาท หรือประหารชีวิต 

 ง. จำคุกตั�งแต่ 4 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 2,000 -  

            40,000 บาทหรือประหารชีวิต
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15. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามามีส่วนได้เสียเพื่อ     

     ประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั�น ต้องรับโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกตั�งแต่ 1-10 ปี และปรับตั�งแต่ 10,000 - 20,000 บาท 

 ข. จำคุกตั�งแต่ 1-10 ปี และปรับตั�งแต่ 5,000 - 20,000 บาท 

 ค. จำคุกตั�งแต่ 5-10 ปี และปรับตั�งแต่ 2,000 - 20,000 บาท 

 ง. จำคุกตั�งแต่ 5-10 ปี และปรับตั�งแต่ 5,000 - 20,000 บาท

16. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริตแนะนำหรือ 

     กระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดเพื่อให้มีการละเว้นการลงรายการใน 

     บัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไขบัญชี หรือซึ่่อนเร้น หรือทำหลักฐานในการ 

     ลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภูาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั�นมิต้องเสีย หรือ 

     เสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย ต้องรับโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกตั�งแต่ 1 - 5 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

     2,000 - 40,000 บาท 

 ข. จำคุกตั�งแต่ 5 - 10 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

     2,000 - 40,000 บาท 

 ค. จำคุกตั�งแต่ 15 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

     2,000 - 40,000 บาท 

 ง. จำคุกตั�งแต่ 5 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

     2,000 - 40,000 บาท
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17. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั�นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อประโยชน์     

     สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องรับโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกตั�งแต่ 1-10 ปี และปรับตั�งแต่ 10,000 - 20,000 บาท 

 ข. จำคุกตั�งแต่ 5-10 ปี และปรับตั�งแต่ 5,000 - 20,000 บาท 

 ค. จำคุกตั�งแต่ 1-10 ปี และปรับตั�งแต่ 2,000 - 20,000 บาท 

 ง. จำคุกตั�งแต่ 5-10 ปี และปรับตั�งแต่ 2,000 - 20,000 บาท

18. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่เรียกเก็บ หรือตรวจสอบภูาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ 

     เงินอื่นใดโดยทุจริต เรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภูาษีอากร ค่าธรรมเนียม       

     หรือเงินนั�น หรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภูาษี 

     อากรหรือค่าธรรมเนียมนั�นมิต้องเสีย  หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องรับ 

     โทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกตั�งแต่ 1 - 5 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

     2,000 - 40,000 บาท 

 ข. จำคุกตั�งแต่ 5 - 10 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่

     2,000 - 40,000 บาท 

 ค. จำคุกตั�งแต่ 15 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

     2,000 - 40,000 บาท 

 ง. จำคุกตั�งแต่ 5 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั�งแต่ 

    2,000 - 40,000 บาท
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19. เจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อมูลลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร  

     กระทำการปลอมเอกสาร ต้องรับโทษตามข้อใด

 ก. จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

 ข. จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

 ค. จำคุกไม่เกิน 15 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

 ง. จำคุกไม่เกิน 20 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

20. เปิดเผยข้อความที่ส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข หรือทางโทรศัพท์ เป็นความ 

     ผิดตามมาตราใด และต้องรับโทษตามข้อใด

 ก. มาตรา 163  อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 

    100,000 บาท หรือทั�งจำทั�งปรับ

 ข. มาตรา 163  อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน

    100,000 บาท หรือทั�งจำทั�งปรับ

 ค. มาตรา 165  อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 

    100,000 บาท หรือทั�งจำทั�งปรับ

 ง. มาตรา 168  อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท  

    หรือทั�งจำทั�งปรับ
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1.วิธีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 

   ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อใดถิู่กต้อง

 ก. ซึ่่อมแซึ่มทรัพย์สินที่เสียหายให้คงสภูาพเดิม

 ข. ชดใช้เป็นเงิน

 ค. ชดใช้เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภูาพ สภูาพ และปริมาณอย่างเดียวกับ

     ที่เสียหาย

 ง. ถิู่กทุกข้อ

2. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดที่หัวหน้าส่วนราชการ 

    แต่งตั�งมีกี่คน

 ก. ไม่น้อยกว่า 5 คน

 ข. ไม่เกินกว่า 5 คน

 ค. ไม่น้อยกว่า 7 คน

 ง. ไม่เกินกว่า 7 คน
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พรู้ะรู้าชบััญญัติิความผ่ิดีที่างละเมิดีข้องเจ�าหน�าที่่� 
พ.ศ. 2539

เก็งข้อสอบ ก.พ. ปี 2565



 

 

3. เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

    อย่างไร

 ก. บันท่กภูาพเหตุการณ์

 ข. แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า

 ค. เผยแพร่ภูาพสู่สาธารณะ

 ง. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดโดยไม่ชักช้า

4. ถิ่้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหน่่งทำให้เกิดความเสียหาย ให้ผู้ที่ดำรง 

    ตำแหน่งรัฐมนตรี มีการรายงานตามลำดับต่อผู้ใด

 ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

 ข. นายกรัฐมนตรี

 ค. ปลัดกระทรวง

 ง. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
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5. กรณีที่เกิดละเมิดข่�นแก่หน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อเอกชนโดย 

    จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน

 ก. เจ้าหน้าที่รัฐ

 ข. หน่วยงานของรัฐ

 ค. กระทรวงการคลัง

 ง. เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี�ร่วม

6. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั�งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง หากเกิดเพลิงไหม้ 

    โรงเรียน

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื�นที่การศ่กษา

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศ่กษาขั�นพื�นฐาน

 ง. นิติกรประจำสำนักงานเขตพื�นที่การศ่กษา
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7. จุดประสงค์หลักของพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใด 

    เป็น จริงที่สุด

 ก. ต้องการคุ้มครองหน่วยงานรัฐ

 ข. ต้องการคุ้มครองหน่วยงานเอกชน

 ค. ต้องการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตรอบคอบ

 ง. ต้องการคุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องร้องของ 

            เอกชน

8. ผู้เสียหายสามารถิ่ยื่นฟ้องร้องเมื่อถิู่กละเมิด กรณีที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  

    ต่อหน่วยงานใด

 ก. หน่วยงานรัฐ

 ข. ศาลยุติธรรม

 ค. กระทรวงการคลัง

 ง. ศาลปกครอง
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9. ถิ่้าผู้เสียหายได้ยื่นคำขอให้หน่วยงานรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วย     

    งานรัฐต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภูายในกี่วัน

 ก. 30 วัน

 ข. 90 วัน

 ค. 120 วัน

 ง. 180 วัน

10. หากหน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ 

     รัฐผู้รับผิดชอบค่าสินไหม สิทธิของหน่วยงานรัฐที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด 

     ชอบค่าสินไหมทดแทนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีอายุความกี่ปี

 ก. ภูายในคร่่งปี

 ข. ภูายใน 1 ปี

 ค. ภูายใน 3 ปี

 ง. ภูายใน 6 ปี
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11. ในกรณีความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ชดใช้ด้วยวิธีใด

  ก. ชดใช้เป็นทรัพย์สิน

 ข. ชดใช้เป็นเงินเพียงอย่างเดียว

 ค. ชดใช้ด้วยทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากับเงิน

 ง. ไม่มีข้อถิู่ก

12. การซึ่่อมแซึ่มหรือบูรณะทรัพย์สินที่ชำารุดเสียหายให้คงสภูาพเดิมนั�น

     ต้องดำเนินการอย่างไร

 ก. ทำสัญญายินยอมชดใช้

 ข. ทำสัญญาว่าจะจัดการให้ทรัพย์สินคงสภูาพเหมือนเดิมภูายใน 15 วัน

 ค. ทำสัญญาว่าจะจัดการให้ทรัพย์สินคงสภูาพเหมือนเดิมในเวลาไม่เกิน

      6 เดือน

 ง. ชดใช้เป็นเงินสด
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13. การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค�ำประกัน การวางหลักประกัน หนังสือ 

     ผ่อนชำระ ตามระเบียบนี�ให้เป็นอำนาจผู้ใด

 ก. กระทรวงการคลัง

 ข. คณะรัฐมนตรี

 ค. กรมบัญชีกลาง

 ง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

14. หากมีความเสียหายเกิดข่�นสามารถิ่ประนีประนอมยอมความได้ แต่ต้องดำเนิน 

     การอย่างไร

 ก. ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

 ข. ได้รับความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี

 ค. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นเรื่อง

 ง. ศาลสั่งให้ประนีประนอมยอมความ
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15. ตามความในมาตรา 14 สิทธิการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ 

     ฟ้องต่อที่ใด

  ก. ศาลฎีกา

 ข. ศาลปกครอง

  ค. กรมบังคับคดี

 ง. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

16. ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่า  

     สินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดข่�นแก่ตน ซึ่่่งหน่วยงานของรัฐได้ 

     พิจารณาและมีคำสั่งไปแล้ว แต่ผู้เสียหายไม่พอใจผลการวินิจฉัย ผู้เสียหายมี 

     สิทธิดำเนินการตามข้อใด

  ก. ฟ้องร้องต่อศาล    

   ข. ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

  ค. ไม่มีสิทธิดำเนินการใดเนื่องจากกรณีเป็นอันยุติแล้ว

  ง. ถิู่กเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
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17. กรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่

     ผู้เสียหาย ในการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไปแล้ว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้   

     เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนได้ในกรณีใด

 ก. กรณีที่การละเมิดจากการจงใจของเจ้าหน้าที่

 ข. กรณีที่การละเมิดเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ

     เจ้าหน้าที่

 ค. ไม่สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนคืน

 ง.  ถิู่กทั�งข้อ ก. และข้อ ข.

18. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำการละเมิด ผู้เสียหายจากการ

     กระทำดังกล่าวต้องฟ้องใคร

 ก. ฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิด

 ข. ฟ้องหน่วยงานของรัฐที่ผู้ทำละเมิดสังกัด

 ค. ฟ้องทั�งตัวเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัด

 ง. ผู้ถิู่กกระทำละเมิดมีสิทธิเลือกฟ้องตามความประสงค์
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19. ข้อใดกล่าวผิด

  ก. ถิ่้าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่  

     เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว

  ข. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถิู่กฟ้องเป็นการเฉพาะตัว เห็นว่าตนเอง 

          กระทำไปตามหน้าที่ มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาคดีนั�น เรียกหน่วยงาน 

             ของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดี

  ค. กรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ถิู่กฟ้องเห็นว่าเรื่องที่ถิู่กฟ้องเป็นเรื่องที่เจ้า 

        หน้าที่ต้องรับผิด หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาคดี 

     นั�นเรียกเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความในคดี

  ง.  ในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือ

     เจ้าหน้าที่ที่ถิู่กฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้คดีดังกล่าวเป็นอันสิ�นสุด

20. กำหนดเวลาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย 

     คณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่พอใจผลการวินิจฉัยของหน่วย 

     งานของรัฐ ต้องร้องทุกข์ภูายในกำหนดเวลาตามข้อใด

 ก.  ภูายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย

 ข.  ภูายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย

 ค.  ภูายใน 90 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย

 ง.  ภูายใน 180 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย

Example

Example



พรู้ะรู้าชบััญญัติิมาติรู้ฐานที่างจรู้ิยธีรู้รู้ม พ.ศ. 2562
เก็งข้อสอบ ก.พ. ปี 2565

 

 

1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีวัตถิุ่ประสงค์ตามข้อใด

 ก. กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมไทย

 ข. ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

 ค. เป็นกลไกตรวจสอบการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม

 ง. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

2. หน่วยงานของรัฐใดที่ไม่อยู่ภูายใต้บังคับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  

    พ.ศ. 2562

 ก. กรมการปกครอง

 ข. สำนักงานเลขาธิการสภูาการศ่กษา

 ค. สำนักงานเลขาธิการสภูาผู้แทนราษฎร

 ง. กรมการขนส่งทางบก
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3. พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรม 

   จะต้องมีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   กี่ประการ

 ก. 3 ประการ

 ข. 5 ประการ

 ค. 7 ประการ

 ง. 9 ประการ

4. หน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 ก. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

 ข. รองประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

 ค. ธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

 ง. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
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5. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 ก. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรอิสระ ไม่ต้องนำมาตรฐานทาง 

     จริยธรรมไปใช้ประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรม

 ข. หน่วยงานธุรการของศาลอาญามิใช่หน่วยงานของรัฐ

 ค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมต้อง 

     มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี

 ง. คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ     

            การเมือง

  

6. โดยทั่วไปคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องทบทวนมาตรฐานทาง 

    จริยธรรมเมื่อใด

 ก. ทุก 2 ปี

 ข. ทุก 3 ปี

 ค. ทุก 4 ปี

 ง. ทุก 5 ปี

Example

Example



 

 

7. ข้อใดมิใช่กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมโดยตำแหน่ง

 ก. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 ข. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถิ่าบันอุดมศ่กษา

 ค. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ่กษา

 ง. ผู้แทนสภูากลาโหม

8. มาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ  

    เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นข้อใด

 ก. มุ่งผลสัมฤทธิ�ของงาน

 ข. แสวงหาความรู้ตลอดเวลา

 ค. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 ง. มีจิตสาธารณะ

Example

Example



 

 

9. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีหน้าที่และอำนาจตาม พ.ร.บ.          

   มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ยกเว้นข้อใด

 ก. ให้คำปร่กษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมต่อคณะ 

             รัฐมนตรี

 ข. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 ค. ตรวจสอบรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐ

 ง. จัดทำประมวลจริยธรรม

  

10. การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ต้องมีจำนวนเท่าใดจ่งจะ

     เป็นองค์ประชุม

 ก. ไม่น้อยกว่าคร่่งหน่่งของคณะกรรมการทั�งหมด

 ข. ไม่น้อยกว่าก่่งหน่่งของจำนวนกรรมการทั�งหมดเท่าที่มีอยู่

 ค. จำนวน 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ

 ง. จำนวน 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั�งหมด

Example

Example



 

 

11. ค่าตอบแทน เบี�ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนของประธานกรรมการ  

     เป็นไปตามข้อใด

 ก. ตามมติคณะรัฐมนตรี

 ข. ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยความเห็นของคณะรัฐมนตรี

 ค. ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

 ง. ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยความเห็นของคณะรัฐมนตรี

12. การจัดหลักสูตรการฝ่ึกอบรมและเผยแพร่ความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมี 

     พฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นหน้าที่ของผู้ใด

 ก. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ข. ผู้บังคับบัญชา

 ค. หน่วยงานของรัฐ

 ง. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

Example

Example



 

 

13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิิ ใน ก.ม.จ. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

 ก. คราวละ 2 ปี

 ข. คราวละ 3 ปี

 ค. คราวละ 4 ปี

 ง. คราวละ 6 ปี

  

14. การดำเนินการข้อใดถิู่กต้อง หากปรากฏว่าการจัดทำประมวลจริยธรรมไม่ 

     สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม

 ก. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

 ข. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมแจ้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

     ดำเนินการแก้ไขให้ถิู่กต้อง

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมออกคำสั่งให้มีการแก้ไขให้ถิู่กต้อง

 ง. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอรายงานต่อรัฐสภูาเพื่อใช้ 

     มาตรการด้านงบประมาณ

Example

Example



 

 

15. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีหน้าที่กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

     การดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ถิู่กที่สุดคือข้อใด

 ก. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับ 

     เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ข. จัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐ

 ค. วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม  

     พ.ศ. 2562

 ง. กำหนดแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

16. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เรียกโดยย่อว่า

 ก. กมจ.

 ข. กม.จ.

 ค. ก.ม.จ.

 ง. ก.มจ.

Example

Example



 

 

17. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เกิดข่�นตามความใน    

     กฎหมายใด

 ก. มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2561

 ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 ค. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ฉบับปรับปรุง 2561

 ง. ไม่มีข้อถิู่ก

  

18. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คือใคร

 ก. ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 ข. ประธานศาลฏีกา

 ค. นายกรัฐมนตรี

 ง. อธิบดีกรมการปกครอง

Example

Example



 

 

19. จริยธรรม ตรงกับคำในภูาษาอังกฤษข้อใด

 ก. Ethic

 ข. Moral

 ค. Occupation

 ง. Integrity

20. ข้อใดมิใช่กลไกหลักในการขับเคลื่อน พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม

     พ.ศ. 2562

 ก. มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

 ข. แนวนโยบายพื�นฐาน

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

 ง. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Example

Example





[แก�ไข้เพิ�มเติิมถึึง (ฉบัับัที่่� ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓]

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓/๑

	 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	ความมี

ประสิทธิภาพ	ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ	การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำาเป็น	การกระจาย

ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น	การกระจายอำานาจตัดสินใจ	การอำานวยความสะดวก	และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	

ทั้งนี้	โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

	 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่	ต้องคำานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ	ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำานึงถึงความรับผิดชอบ

ของผู้ปฏิบัติงาน	การมีส่วนร่วมของประชาชน	การเปิดเผยข้อมูล	การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน	ทั้งนี้	ตามความ

เหมาะสมของแต่ละภารกิจ

	 เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้	จะตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ

ราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

	 [มาตรา	๓/๑	เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

มาตรา ๔ 		 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	ดังนี้

	 	 (๑)	ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

								 	 (๒)	ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

	 	 (๓)	ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๕ 

	 การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง	ๆ	ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้	ให้กำาหนดตำาแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำานึงถึง

คุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น	ๆ	ไว้ด้วย

								 การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ราชการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย

มาตรา ๖	ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้



ส่วนที่ ๑  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

มาตรา ๗  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง	ดังนี้

						 	 (๑)	สำานักนายกรัฐมนตรี

		 	 (๒)	กระทรวง	หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

		 	 (๓)	ทบวง	ซึ่งสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

		 	 (๔)	กรม	หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง 

	 	 					หรือทบวง

	 สำานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง	

	 ส่วนราชการตาม	(๑)	(๒)	(๓)	และ	(๔)	มีฐานะเป็นนิติบุคคล

มาตรา ๘ 

		 การจัดตั้ง	การรวม	หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา	๗	ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

	 การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง	ให้ระบุการสังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย

	 การจัดตั้งกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	ซึ่งไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง	ให้

ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย

	 [มาตรา	๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓]

มาตรา ๘ ทวิ 

		 การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา	๗	ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่	ถ้าไม่มีการกำาหนด  

	 ตำาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

											พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง	ให้ระบุอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ	การโอนอำานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	ซึ่ง

ส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิม	การโอนข้าราชการและลูกจ้าง	งบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย	แล้ว

แต่กรณี

												ให้สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำานักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำาหนดตำาแหน่งหรือ

อัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่	หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง	เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำาหนด

สามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ

	 [มาตรา	๘	ทวิ	เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓]

มาตรา ๘ ตรี 

		 การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา	๗	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	และในกรณีที่ชื่อตำาแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการ

นั้นเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย

มาตรา ๘ จัตวา 

		 การยุบส่วนราชการตามมาตรา	๗	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว	ให้งบ

ประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของส่วนราชการนั้นเป็นอันระงับไป	สำาหรับทรัพย์สินอื่นของส่วนราชการนั้นให้โอนให้แก่ส่วนราชการอื่นหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ	ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งกำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	

สำาหรับวิธีการจัดการกิจการ	สิทธิและหนี้สินของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกา



												ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำาแหน่ง	อันเนื่องมาแต่การยุบส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง	นอก

เหนือจากสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอื่นแล้ว	ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด้วย

												ในกรณีที่ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างตามวรรคสามก็ให้กระทำา

ได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามวรรคสาม	แต่ทั้งนี้ต้องกระทำาภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกา

ตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ							

												[มาตรา	๘	จัตวา	เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓]

มาตรา ๘ เบญจ  

		 พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา	๘	ทวิ	หรือมาตรา	๘	จัตวา	ที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่

จัดตั้งส่วนราชการ	กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	๒๓๐	วรรคห้า	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ให้ระบุให้ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาว่าบทบัญญัติใดถูกแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเป็นประการใดใน

กฎหมายนั้น

										 [มาตรา	๘	เบญจ	เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓]

มาตรา ๘ ฉ 

	 การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานรัฐมนตรี	กรม	หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	ให้ออกเป็นกฎ

กระทรวงและให้ระบุอำานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย

												ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว	กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

												[มาตรา	๘	ฉ	เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓	และแก้ไข	คำาว่า	“สำานักงาน

เลขานุการรัฐมนตรี”เป็น	“สำานักงานรัฐมนตรี”โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

มาตรา ๘ สัตต 

	 ให้สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำานักงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วน

ราชการภายในและในการกำาหนดอำานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการตามมาตรา	๘	ฉ	ในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้สำานักงานคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรือนจัดอัตรากำาลัง	และสำานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน

												[มาตรา	๘	สัตต	เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓]

มาตรา ๘ อัฏฐ 

		 การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันนั้น

											[มาตรา	๘	อัฏฐ	เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓]

มาตรา ๑๑    

		 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำานาจหน้าที่	ดังนี้

		 (๑)	กำากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน	เพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง	ราชการส่วนภูมิภาค	และส่วนราชการซึ่ง

มีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น	ชี้แจง	แสดงความคิดเห็น	ทำารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	ในกรณีจำาเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติ

ราชการใด	ๆ	ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอำานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการ

ส่วนกลาง	ราชการส่วนภูมิภาค	และราชการส่วนท้องถิ่น



										 (๒)	มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำากับการบริหารราชการของกระทรวง	หรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง

										 (๓)	บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำาแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง	ทบวง	กรม	และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เป็นกรม

		 (๔)	สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง	ทบวง	กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสำานักนายกรัฐมนตรี	โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือน

ทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้	ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม	ให้ได้รับเงินเดือนในสำานักนายกรัฐมนตรีในระดับ	และขั้นที่ไม่

สูงกว่าเดิม

	 (๕)	แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง	ทบวง	กรมหนึ่งไปดำารงตำาแหน่งของอีกกระทรวง	ทบวง	กรมหนึ่ง	โดยให้ได้รับเงิน

เดือนจากกระทรวง	ทบวง	กรมเดิม	ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง	ทบวง	กรม	

ซึ่งตนมาดำารงตำาแหน่งนั้นทุกประการ	แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำาแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะ

รัฐมนตรี

					 (๖)	แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา	ที่ปรึกษา	หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี	หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อ

ปฏิบัติราชการใด	ๆ	และกำาหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง

						 (๗)	แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำานักนายกรัฐมนตรี

	 (๘)	วางระเบียบปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

		 (๙)	ดำาเนินการอื่น	ๆ	ในการปฏิบัติตามนโยบาย

												ระเบียบตาม	(๘)	เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๑๔          

		 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี	รัฐสภา	และราชการในพระองค์	มีเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	และให้มีรองเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ	และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

								 ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรา ๑๕    

	 ในสำานักนายกรัฐมนตรี	อาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามที่กำาหนดในกฎหมายว่าด้วยการ

ปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม

											[มาตรา	๑๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

หมวด ๕: การปฏิบัติราชการแทน

มาตรา ๓๘          

		 อำานาจในการสั่ง	การอนุญาต	การอนุมัติ	การปฏิบัติราชการ	หรือการดำาเนินการอื่น	ที่ผู้ดำารงตำาแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำาเนิน

การตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับหรือคำาสั่งใด	หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด	ถ้ากฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำาสั่งนั้น	หรือ

มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำาหนดเรื่องการมอบอำานาจไว้เป็นอย่างอื่น	หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำานาจไว้	ผู้ดำารงตำาแหน่งนั้น

อาจมอบอำานาจให้ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้	ดังต่อไปนี้

		 •	นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำานาจให้รองนายกรัฐมนตรี	หรือรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

									 •	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจมอบอำานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	ปลัดกระทรวง	อธิบดี	หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่ง

ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่า	หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

			 •	รัฐมนตรีว่าการทบวงอาจมอบอำานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง	ปลัดทบวง	อธิบดี	หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำารงตำาแหน่ง

เทียบเท่า	หรือผู้ว่าราชการจังหวัด



	 •	ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอำานาจให้รองปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ผู้ช่วยปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	อธิบดี	หรือผู้ดำารง

ตำาแหน่งเทียบเท่า	หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

	 •	ปลัดกระทรวงอาจมอบอำานาจให้รองปลัดกระทรวง	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอธิบดี	หรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่า	หรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด

							 •	ปลัดทบวงอาจมอบอำานาจให้รองปลัดทบวง	ผู้ช่วยปลัดทบวง	อธิบดีหรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่า	หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

	 •	หัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัดอาจมอบอำานาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอ	หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำา

กิ่งอำาเภอ

			 •	ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นนอกจากที่กล่าวถึงอาจมอบอำานาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

การมอบอำานาจของปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวง	หรือปลัดทบวง	ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการสำานักงานปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี	สำานักงานปลัดกระทรวง	หรือสำานักงานปลัดทบวง	หรือการมอบอำานาจของหัวหน้าส่วนราชการซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีตาม

มาตรา	๑๕	ให้นำาความใน	(๗)	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

									 การมอบอำานาจตามมาตรานี้ให้ทำาเป็นหนังสือ

								 คณะรัฐมนตรีอาจกำาหนดให้มีการมอบอำานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	ตลอดจนการมอบอำานาจให้ทำานิติกรรม	ฟ้องคดีและดำาเนินคดี

แทนกระทรวง	ทบวง	กรม	หรือกำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	หรือเงื่อนไขในการมอบอำานาจให้ผู้มอบอำานาจหรือผู้รับมอบอำานาจตามวรรค

หนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้

			 [มาตรา	๓๘	วรรคสี่	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

มาตรา ๓๙          

		 เมื่อมีการมอบอำานาจตามมาตรา	๓๘	โดยชอบแล้ว	ผู้รับมอบอำานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำานาจนั้น	และจะมอบอำานาจนั้นให้

แก่ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้	เว้นแต่กรณีการมอบอำานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา	๓๘	(๒)	(๓)	(๔)	๕)	(๖)	หรือ	(๗)	ผู้ว่า

ราชการจังหวัดจะมอบอำานาจนั้นต่อไปตามมาตรา	๓๘	(๙)	ก็ได้

							 ในการมอบอำานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด	ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัด	แจ้งให้ผู้มอบอำานาจชั้นต้นทราบ	ส่วนการมอบอำานาจให้แก่บุคคลอื่นนอกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่า

ราชการจังหวัดจะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำานาจชั้นต้นแล้ว

มาตรา ๔๐          

		 ในการมอบอำานาจตามมาตรา	๓๘	(๔)	ถึง	(๑๑)	ให้ผู้มอบอำานาจพิจารณาถึงการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน	ความรวดเร็ว	

ในการปฏิบัติราชการ	การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำาแหน่งของผู้รับมอบอำานาจและผู้รับมอบอำานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้

รับมอบอำานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำานาจดังกล่าว

								 เมื่อได้มอบอำานาจแล้ว	ผู้มอบอำานาจมีหน้าที่กำากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำานาจ	และให้มีอำานาจแนะนำา

และแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำานาจได้

หมวด ๖:  การรักษาราชการแทน

มาตรา ๔๑          

		 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน	

ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้าไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่

ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน



มาตรา ๔๒          

		 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้

รักษาราชการแทน	ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน	ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้าไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้คณะรัฐมนตรีมอบ

หมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

							 ให้นำาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓          

		 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษา

ราชการแทน	ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษา

ราชการแทน	

	 ให้นำาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๔          

		 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้า

มีรองปลัดกระทรวงหลายคน	ให้นายกรัฐมนตรีสำาหรับสำานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใด

คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้าไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งรองปลัดกระทรวง	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้นายกรัฐมนตรีสำาหรับ

สำานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษา

ราชการแทน

			 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งรองปลัดกระทรวง	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการใน

กระทรวงซึ่งดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าผู้อำานวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

มาตรา ๔๕          

		 ให้นำาความในมาตรา	๔๔	มาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งปลัดทบวงหรือรองปลัดทบวงตามมาตรา	๒๔	หรือมาตรา	

๒๘	ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๖          

		 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งอธิบดี	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้ามีรองอธิบดีหลาย

คน	ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้าไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้	ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี	หรือข้าราชการตั้งแต่ตำาแหน่งหัวหน้ากองหรือ

เทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	แต่ถ้านายกรัฐมนตรีสำาหรับสำานักนายกรัฐมนตรี	หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น	นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้ง

ข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า	เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิบดี	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	อธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดำารงตำาแหน่ง

เทียบเท่ารองอธิบดี	หรือข้าราชการตั้งแต่ตำาแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

									 ให้นำาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ	รองเลขาธิการ	ผู้อำานวยการ	รองผู้

อำานวยการ	หรือตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	และมีฐานะเป็นกรม

ด้วยโดยอนุโลม



มาตรา ๔๗          

		 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา	๓๓	วรรคหนึ่ง	หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา	๓๓	วรรคสอง	หรือ

มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่ง	ซึ่งดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า	เป็นผู้รักษา

ราชการแทน

											ให้นำาความในมาตรานี้มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๘          

		 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

	 ในกรณีที่ผู้ดำารงตำาแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำารงตำาแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำานาจให้ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นปฏิบัติ

ราชการแทน	ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำานาจ

										 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำารงตำาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำานาจหน้าที่อย่างใด	ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้

ปฏิบัติราชการแทนมีอำานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำารงตำาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติ

ราชการแทนด้วย	แล้วแต่กรณี

มาตรา ๔๙          

		 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอำานาจนายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรีเจ้าสังกัด	ปลัดกระทรวง	

หรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง	ปลัดทบวง	อธิบดีหรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าอธิบดี	ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้ง

ข้าราชการอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนตามอำานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย

	 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง	ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน

นับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่

มาตรา ๕๐ 		 ความในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร

หมวด ๗: การบริหารราชการในต่างประเทศ

[หมวด	๗	เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

มาตรา ๕๐/๑		ในหมวดนี้

		 “คณะผู้แทน”	หมายความว่า	บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน	หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจำาการในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่ง

ตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต	สถานกงสุลใหญ่	สถานกงสุล	สถานรองกงสุล	ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่ง

เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่	และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำาองค์การ

ระหว่างประเทศ

	 “หัวหน้าคณะผู้แทน”	หมายความว่า	ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าคณะผู้

แทนตามระเบียบพิธีการทูต	หรือระเบียบพิธีการกงสุล	ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำาองค์การระหว่างประเทศ	ให้หมายความว่า	

ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจำาองค์การระหว่างประเทศ

			 “รองหัวหน้าคณะผู้แทน”	หมายความว่า	ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ	ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้

ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน	ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำาองค์การระหว่างประเทศ	ให้หมายความว่า

ข้าราชการสังกัดส่วนราชการ	ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในลักษณะเดียวกัน

มาตรา ๕๐/๒ 

	 ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและคำาสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล	คณะรัฐมนตรี	กระทรวง	ทบวง	กรม	

มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ	และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน	และจะให้มีรองหัวหน้า

คณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้



	 การสั่ง	และการปฏิบัติราชการของกระทรวง	ทบวง	กรม	ต่อบุคคลในคณะผู้แทน	ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

		 หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอำานาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทน	ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

มาตรา ๕๐/๓ 

	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนรักษาราชการแทน

		 ในกรณีที่ไม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง	หรือไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้

แทน	หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้การรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนหรือผู้ดำารงตำาแหน่งใดอันเป็นบุคคลใน

คณะผู้แทน	เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

		 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหารประจำาการในต่างประเทศ

มาตรา ๕๐/๔  หัวหน้าคณะผู้แทนมีอำานาจและหน้าที่	ดังนี้

		 (๑)	บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

		 (๒)	บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี	กระทรวง	ทบวง	กรม	มอบหมาย	หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะ

หัวหน้ารัฐบาล

	 (๓)	บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจำาอยู่ในประเทศที่ตนมีอำานาจ

หน้าที่	เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำาสั่งของกระทรวง	ทบวง	กรม	หรือมติของคณะรัฐมนตรี	

หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

	 (๔)	รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม	(๓)	เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับ

บัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

มาตรา ๕๐/๕ 

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	รัฐมนตรีว่าการทบวง	ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวง	ปลัดทบวง	อธิบดีหรือผู้ดำารงตำาแหน่ง

เทียบเท่า	อาจมอบอำานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้	ในการนี้ให้นำาความในมาตรา	๓๘	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 เมื่อมีการมอบอำานาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแล้ว	ผู้รับมอบอำานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำานาจนั้น	และจะมอบอำานาจนั้นให้แก่ผู้

อื่นต่อไปไม่ได้	เว้นแต่เป็นการมอบอำานาจต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

	 เมื่อได้มีการมอบอำานาจแล้ว	หัวหน้าคณะผู้แทนมีหน้าที่กำากับ	ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำานาจ	และให้มี

อำานาจแนะนำาและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำานาจได้

มาตรา ๕๐/๖

		 การที่กระทรวง	ทบวง	กรม	จะมอบอำานาจหรือมีคำาสั่งใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทน	ให้แจ้งผ่านกระทรวงการ

ต่างประเทศ

ส่วนที่ ๒  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภููมิภูาค

มาตรา ๕๑			ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค	ดังนี้

	 	 (๑)	จังหวัด

	 	 (๒)	อำาเภอ

หมวด ๑: จังหวัด

มาตรา ๕๒ 

		 ให้รวมท้องที่หลาย	ๆ	อำาเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

		 การตั้ง	ยุบ	และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด	ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ



มาตรา ๕๓ 

		 ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัดทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น	

และให้ความเห็นชอบในการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด	กับปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำาหนด

							 คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย	ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย	ปลัดจังหวัด	อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทำาการอัยการจังหวัด	ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด	และหัวหน้าส่วนราชการ

ประจำาจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่าง	ๆ	เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำาอยู่ในจังหวัด	กระทรวง	หรือทบวงละหนึ่งคน	เป็นกรม

การจังหวัด	และหัวหน้าสำานักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ

									 ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัดซึ่งกรมต่าง	ๆ	ในกระทรวงหรือทบวงนั้นส่งมาประจำาอยู่ในจังหวัด

มากกว่าหนึ่งคน	ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกำาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวง

ในคณะกรมการจังหวัด

			 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง	เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร	จะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัดซึ่งปฏิบัติ

หน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้

								 [มาตรา	๕๓	วรรคสอง	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๔๖]

มาตรา ๕๔          

	 ในจังหวัดหนึ่ง	ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและคำาสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล	คณะ

รัฐมนตรี	กระทรวง	ทบวง	กรม	มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน	และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่าย

บริหาร	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด	และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำาเภอ	และจะให้มีรองผู้ว่าราชการ

จังหวัด	หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด	หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้

ว่าราชการจังหวัดก็ได้

				 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด	และรับ

ผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

									 ผู้ว่าราชการจังหวัด	รองผู้ว่าราชการจังหวัด	และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หมวด ๒: อำาเภูอ

มาตรา ๖๑          

		 ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอำาเภอ

	 การตั้ง	ยุบ	และเปลี่ยนเขตอำาเภอ	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๖๒          

		 ในอำาเภอหนึ่ง	มีนายอำาเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำาเภอ	และรับผิดชอบงานบริหาร

ราชการของอำาเภอ

	 นายอำาเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย

							 บรรดาอำานาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอำาเภอหรือนายอำาเภอ	ซึ่งกฎหมายกำาหนดให้กรมการอำาเภอและ

นายอำาเภอมีอยู่	ให้โอนไปเป็นอำานาจและหน้าที่ของนายอำาเภอ

มาตรา ๖๓          

		 ในอำาเภอหนึ่ง	นอกจากจะมีนายอำาเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบดังกล่าวในมาตรา	๖๒	ให้มีปลัดอำาเภอและ

หัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอซึ่งกระทรวง	ทบวง	กรมต่าง	ๆ	ส่งมาประจำาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำาเภอ	และมีอำานาจ

บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง	ทบวง	กรมนั้น	ในอำาเภอนั้น



มาตรา ๖๔          

	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งนายอำาเภอ	ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำาเภอ	หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอผู้มี

อาวุโส	ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

	 ถ้ามีผู้ดำารงตำาแหน่งนายอำาเภอแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้นายอำาเภอแต่งตั้งปลัดอำาเภอ	หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำา

อำาเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

										 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำาเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	ให้ปลัดอำาเภอหรือ

หัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

ส่วนที่ ๓: การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่ิ่น

มาตรา ๖๙          

		 ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่น	ให้จัดระเบียบการปกครองเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๗๐			ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

		 	 (๑)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 	 (๒)	เทศบาล

	 	 (๓)	สุขาภิบาล

	 	 (๔)	ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำาหนด

มาตรา ๗๑          

		 การจัดระเบียบการปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	สุขาภิบาล	และราชการส่วนท้องถิ่น	อื่นตามที่มีกฎหมาย

กำาหนด	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ส่วนที่ ๔: คณะกรรมการพัฒินาระบบราชการ

[ส่วนที่	๔	เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕]

มาตรา ๗๑/๑ 

		 ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง	เรียกโดยย่อว่า	“ก.พ.ร.”	ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน	รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกำาหนดเป็นรองประธาน	ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจาย

อำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน	ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความ

รู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านนิติศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	รัฐศาสตร์	การบริหารรัฐกิจ	การบริหารธุรกิจ	การเงินการคลัง	จิตวิทยาองค์การ	

และสังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสามคนต้องทำางานเต็มเวลา

	 เลขาธิการ	ก.พ.ร.	เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำาแหน่ง

	 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดยวิธีการสรรหา	ทั้งนี้	ตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

 



พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙



หลักพิจารณา

	 •	พิจารณาโดยเปิดเผย

	 •	ฟังความทุกฝ่าย

	 •	เปิดโอกาสให้โต้แย้ง

	 •	แสดงเหตุผลประกอบคำาวินิจฉัย

	 •	ไม่พิจารณาคดีเกินคำาขอ	และต้องไม่น้อยกว่าคำาขอ

	 •	ไม่พิจารณาเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย	(No	one	can	judge	his	our	case)

หลักการสำาคัญของการบังคับทางปกครอง

	 ๑.	การบังคับทางปกครองต้องใช้เท่าที่จำาเป็น

	 ๒.	ก่อนใช้การบังคับทางปกครองต้องเตือนก่อน

	 ๓.	การบังคับทางปกครองต้องมีความชัดเจนแน่นอน

	 ๔.	การบังคับทางปกครองอาจถูกโต้แย้งได้

คำาสั่งทางปกครอง

	 “การใช้อำานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่	ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล	ในอันที่จะก่อ	เปลี่ยนแปลง	โอน	

สงวน	ระงับ	หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล	ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว	เช่น	การสั่งการ	การอนุญาต	

การอนุมัติ	การวินิจฉัยอุทธรณ์	การรับรองและการรับจดทะเบียน	แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ”

(มาตรา	๕	วรรคสาม	ของ	พ.ร.บ.	วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙)

คำาสั่งทางปกครอง

	 •	การใช้อำานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่

	 •	มีผลสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/กระทบสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

	 •	มีผลเฉพาะ	“กรณีใด	หรือบุคคลใด”

	 •	เช่น	การสั่งการ	การอนุญาต	การอนุมัติ	การวินิจฉัยอุทธรณ์	การรับรอง	การรับจดทะเบียน



 ตัวอย่างคำาสั่งทางปกครอง

 • คำาสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 •	คำาสั่งเลื่อนขั้น	เลื่อนตำาแหน่ง

	 •	คำาสั่งลงโทษทางวินัย

	 •	คำาสั่งไม่ออกใบอนุญาตต่างๆ	ของทางราชการ

	 •	คำาสั่งเพิกถอน/พักใช้ใบอนุญาต

	 •	คำาสั่งจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ

	 •	คำาสั่งให้รื้อถอนอาคาร	สิ่งปลูกสร้าง

	 •	คำาสั่งไม่รับพิจารณาอุทธรณ์

	 •	คำาสั่งไม่รับจดทะเบียนสมรส

การสั่งราชการ คือ

	 ๑.	การตัดสินใจของผู้มีอำานาจตามกฎหมาย

	 ๒.	ปรากฏออกมาภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา

	 ๓.	เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติตามคำาสั่ง

ลักษณะการสั่งราชการ

	 ๑.	การสั่งราชการที่มีผลต่อบุคคลภายนอกส่วนราชการ	(คำาสั่งทางปกครอง)

	 ๒.	การสั่งราชการที่มีผลผูกพันเฉพาะบุคคลภายในส่วนราชการ	(การสั่งการภายใน)

	 ๓.	การสั่งราชการภายในอาจมีผลเป็นคำาสั่งทางปกครองได้	ถ้ามีผลกระทบถึงสถานภาพของบุคคลอื่น

ผลในทางกฎหมายที่เกิดข่�นจากการสั่งราชการ

	 ๑.	กรณีคำาสั่งทางปกครอง	ย่อมจะมีผลผูกพันการวินิจฉัยของหน่วยงาน	และผูกพันบุคคลภายนอกผู้รับคำาสั่งที่มีหน้าที่ต้อง  

	 				ปฏิบัติตามหากไม่เห็นด้วยต้องฟ้องต่อศาลปกครอง

	 ๒.	กรณีการสั่งราชการภายใน	มีผลบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม	การฝ่าฝืนอาจมีโทษทางวินัย		เว้นแต่คำาสั่งนั้น  

	 				ฝ่าฝืน		กฎหมาย	ย่อมไม่ผูกพันให้ต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ความชอบด้วยกฎหมายในการสั่งราชการ

	 •	ความเป็นธรรม

	 •	ความเป็นกลาง

	 •	ความโปร่งใส

***คำาสั่งทางปกครองต้องใช้หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙***

 ผู้ออกคำาสั่ง 

	 	 •	การสั่งราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ

	 	 •	การสั่งด้วยวาจาเป็นข้อยกเว้น	กรณีเร่งด่วนหรือไม่อาจจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 •	ต้องรับผิดชอบในผลของการสั่งราชการ

	 	 •	ควรติดตามผลโดยให้มีรายงานผลการปฏิบัติราชการ



 ผู้รับคำาสั่ง

	 	 •	ต้องทำาความเข้าใจในคำาสั่งให้ถูกต้อง

	 	 •	กรณีเห็นว่าการสั่งราชการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	ต้องทบทวนคำาสั่งให้ผู้ออกคำาสั่งพิจารณาให้รอบคอบ

	 	 •	ถ้าสั่งด้วยวาจา	ให้รีบบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 •	เมื่อดำาเนินการเสร็จต้องรายงานหรือแจ้งผล

เหตุผลในการตรากฎหมาย

 กำาหนดหลักเกณฑ์และขั�นตอนต่าง ๆ สำาหรับการดำาเนินงานทางปกครอง

	 	 •	ให้การดำาเนินงานเป็นไปโดยถูกต้อง	มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

	 	 •	สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้	อำานวยความเป็นธรรม	ป้องกันการทุจริต

ขอบเขตของกฎหมาย

 บททั่วไป : ขอบเขตการบังคับใช้/หลักและข้อยกเว้น

	 	 •	หมวด	๑:		คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

	 	 •	หมวด	๒:		คำาสั่งทางปกครอง

	 	 •	หมวด	๓:		ระยะเวลาและอายุความ

	 	 •	หมวด	๔:		การแจ้ง

	 	 •	หมวด	๕:		คณะกรรมการ

	 	 •	บทเฉพาะกาล



หมวด ๒  ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา ๑๔๗ - ๑๖๖)

มีหลายภาคบัญญัติ		ในส่วนเนื้อหาในการนำามาสอบอยู่ในภาค	๒	ความผิด

ลักษณะ	๒	ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

หมวด	๒	ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ

	 •	มาตรา	๑๔๗	ถึงมาตรา	๑๕๖	เป็นการกระทำาโดยทุจริต

	 •	มาตรา	๑๕๘	ถึงมาตรา	๑๖๖	เป็นการกระทำาให้เกิดความเสียหายโดยไม่ต้องถึงกับทุจริต

	 •	มาตรา	๑๕๗	อยู่ระหว่างกลาง	เป็นบทบัญญัติทั่วไป	คือ	ทั้งกระทำาเพื่อให้เกิดความเสียหาย	และกระทำาโดยทุจริต		

สิ่งที่ควรรู้เพื่อเชื่อมโยงกับเนื�อหาในมาตราที่ออกสอบ

หมวด ๑: บทนิยาม 

	 “โดยทุจริต”	หมายความว่า	เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น

	 “เจ้าพนักงาน”	หมายความว่า	บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

ราชการ	ไม่ว่าเป็นประจำาหรือครั้งคราว	และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙
ในส่วนของความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ

มาตรา

มาตรา ๑๔๗

มาตรา ๑๕๒

มาตรา ๑๕๗

มาตรา ๑๔๘

มาตรา ๑๕๓

มาตรา ๑๕๘

มาตรา ๑๔๙

มาตรา ๑๕๔

มาตรา ๑๕๐

มาตรา ๑๕๕

มาตรา ๑๕๑

มาตรา ๑๕๖

ความผิด

เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์

เจ้าพนักงานเข้ามีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ตนมีหน้าที่

เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต

เจ้าพนักงานใช้อำานาจในตำาแหน่งโดยมิชอบ

เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจะจ่ายที่ตนมีหน้าที่

เจ้าพนักงานทำาให้เสียทรัพย์หรือเอกสารที่ตนมีหน้าที่ปกครองหรือรักษา

เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน

เจ้าพนักงานเรียกเก็บภูาษีโดยทุจริต

เจ้าพนักงานเรียกรับก่อนได้รับแต่งตั�ง

เจ้าพนักงานกำาหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าโดยทุจริตเพื่อเรียกเก็บภูาษีอากร

หรือค่าธรรมเนียม

เจ้าพนักงานใช้อำานาจในตำาแหน่งโดยทุจริต

เจ้าพนักงานมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทุจริต



มาตรา ๑๕๙

มาตรา ๑๖๔

มาตรา ๑๖๐

มาตรา ๑๖๕

มาตรา ๑๖๑

มาตรา ๑๖๖

มาตรา ๑๖๒

มาตรา ๑๖๓

เจ้าพนักงานทำาลายตราหรือเครื่องหมาย

เจ้าพนักงานเปิดเผยความลับในราชการ

เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ

เจ้าพนักงานขัดขวาง

เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร

เจ้าพนักงานละทิ�งงาน

เจ้าพนักงานทำาเอกสารเท็จ

เจ้าพนักงานไปรษณีย์กระทำาการมิชอบ

หลักการพิจารณาก่อนตอบคำาถิ่าม คือ ดูองค์ประกอบความผิด

มาตรา ๑๔๗		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ซื้อ	ทำา	จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด	เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน	หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต	

หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท

ถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๕๑		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ซื้อ	ทำา	จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด	ๆ	ใช้อำานาจในตำาแหน่งโดยทุจริต	อันเป็นการเสียหายแก่

รัฐ	เทศบาล	สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท

ถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๔๘		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	ใช้อำานาจในตำาแหน่งโดยมิชอบ	ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง

สี่แสนบาท	หรือประหารชีวิต

มาตรา ๑๔๙ 	ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ	สมาชิกสภาจังหวัด	หรือสมาชิกสภาเทศบาล	เรียก	รับ	หรือยอมจะ

รับทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	เพื่อกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดในตำาแหน่ง	ไม่ว่าการนั้นจะ

ชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท	หรือ

ประหารชีวิต

มาตรา ๑๕๐		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	กระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดในตำาแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ซึ่งตน

ได้เรียก	รับ	หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานในตำาแหน่งนั้น	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุก

ตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๕๗		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	หรือปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท	หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ



ความผิดตอนหน่่ง

		 ๑.	เป็นเจ้าพนักงาน

	 ๒.	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

	 ๓.	เพื่อให้เกิดความเสียหาย

	 ๔.	โดยเจตนา

ความผิดตอนสอง

	 ๑.	เป็นเจ้าพนักงาน

	 ๒.	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

	 ๓.	โดยทุจริต	

	 ๔.	โดยเจตนา	

มาตรา ๑๕๘		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	ทำาให้เสียหาย	ทำาลาย	ซ่อนเร้น	เอาไปเสีย	หรือทำาให้สูญหาย	หรือทำาให้ไร้ประโยชน์	ซึ่งทรัพย์หรือ

เอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้	หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำาเช่นนั้น	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี	และปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

มาตรา ๑๖๔		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ	กระทำาโดยประการใด	ๆ	อันมิชอบด้วยหน้าที่	ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับ

นั้น	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๑๕๒		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด	เข้ามีส่วนได้เสีย	เพื่อประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วย

กิจการนั้น	ต้องระวางโทษจำาคุก	ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

มาตรา ๑๕๓ 	ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่จ่ายทรัพย์	จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้อื่น	ต้องระวาง

โทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา ๑๕๔ 	ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร	ค่าธรรมเนียม	หรือเงินอื่นใด	โดย

ทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร	ค่าธรรมเนียมหรือเงินนั้น	หรือกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใด	เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสีย

ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย	หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	

และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๕๕ 	ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่กำาหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใด	ๆ	เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมาย	โดยทุจริตกำาหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น	เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไป

กว่าที่จะต้องเสีย	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๕๖		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย	โดยทุจริตแนะนำาหรือกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใด	

เพื่อให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี	ลงรายการเท็จในบัญชี	แก้ไขบัญชี	หรือซ่อนเร้น	หรือทำาหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผล

ให้การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย	หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย	ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจำาคุก

ตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๕๙		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ดูแล	รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด	กระทำาการอันมิชอบด้วยหน้าที่	โดยถอน	ทำาให้เสียหาย	

ทำาลายหรือทำาให้ไร้ประโยชน์	หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทำาเช่นนั้น	ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่

ทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหน้าที่	เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ



มาตรา ๑๖๐  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของผู้อื่น	กระทำาการอันมิชอบด้วยหน้าที่	

โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น	หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทำาเช่นนั้น	ซึ่งอาจทำาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่

เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา ๑๖๑ 	ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ทำาเอกสาร	กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร	กระทำาการปลอมเอกสารโดย

อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสิบปี	และปรับไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา ๑๖๒		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ทำาเอกสาร	รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร	กระทำาการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติ

การตามหน้าที่

	 (๑)	รับรองเป็นหลักฐานว่า	ตนได้กระทำาการอย่างใดขึ้น	หรือว่าการอย่างใดได้กระทำาต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ

	 (๒)	รับรองเป็นหลักฐานว่า	ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง

	 (๓)	ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด	หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น	หรือ

	 (๔)	รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ

        

	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี	และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

มาตรา ๑๖๓		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ในการไปรษณีย์	โทรเลขหรือโทรศัพท์	กระทำาการอันมิชอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้

										 (๑)	เปิด	หรือยอมให้ผู้อื่นเปิด	จดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข

	 (๒)	ทำาให้เสียหาย	ทำาลาย	ทำาให้สูญหาย	หรือยอมให้ผู้อื่นทำาให้เสียหาย	ทำาลายหรือทำาให้สูญหาย	ซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่ง 

	 					ทางไปรษณีย์หรือโทรเลข

	 (๓)	กัก	ส่งให้ผิดทาง	หรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ควรรับซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข	หรือ

	 (๔)	เปิดเผยข้อความที่ส่งทางไปรษณีย์	ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท์

 

	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ	

มาตรา ๑๖๕		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย	หรือคำาสั่ง	ซึ่งได้สั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย	

ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำาสั่งนั้น	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ

 

มาตรา ๑๖๖		ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	ละทิ้งงานหรือกระทำาการอย่างใด	ๆ	เพื่อให้งานหยุดชะงักหรือเสียหาย	โดยร่วมกระทำาการเช่นนั้น

ด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

									 ถ้าความผิดนั้นได้กระทำาลงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน	เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชน	ผู้กระทำา

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสิบปี	และปรับไม่เกินสองแสนบาท

 

*ประกาศใช้	๑๖	เม.ย.	๒๕๖๒	และมีผลบังคับใช้	๑๗	เม.ย.	๒๕๖๒	



• หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

• เจตคติและจริยธรรมสำาหรับข้าราชการ

“ความรับผิดชอบและการยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดีในการดำาเนินการไปตามระเบียบแบบแผน	โดยความรู้สึกของตนในการประพฤติ

ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ”

หน้าที่	คือ		กิจที่จะต้องทำาด้วยความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ	คือ	ยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ทำาลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของตน

การปฏิบัติราชการ	คือ	ดำาเนินการไปตามระเบียบแบบแผน	เช่น	ปฏิบัติราชการ

เจตคติ	คือ		ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

จริยธรรม	คือ	ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ,	ศีลธรรม,	กฎศีลธรรม

ข้าราชการ	คือ	ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ,	บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ

• มาตรา ๘๗	บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

กระทำาผิดวินัย	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	ก.พ.	กำาหนด	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

• ความหมายของวินัย คือ

กฎหมาย	ระเบียบ	หรือข้อบังคับที่กำาหนดให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ	หรือละเว้นการประพฤติปฏิบัติ		ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามที่

กำาหนดไว้

• ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

“	แบบแผน”	คือ	ขนบธรรมเนียมที่กำาหนดไว้	หรือเคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา

๑.	เป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการทั่วไป

๒.	กำาหนดหน้าที่ทั่วไปที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

๓.	ไม่จำาเป็นต้องกำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	

๔.	ระเบียบลงชื่อมาปฏิบัติราชการ/เวลาทำางาน

๕.	ระเบียบการลาหยุดราชการ	การสวมหมวกกันน็อก/คาดเข็มขัดนิรภัย

๖.	ระเบียบการแต่งกาย/ระเบียบบ้านพัก

ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ

จะละทิ�งหรือทอดทิ�งหน้าที่ราชการมิได้

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒



• สาระสำาคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

การกำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม	(มาตรา	๕)

(๑)		ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ	อันได้แก่	ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

						พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒)		ซื่อสัตย์สุจริต	มีจิตสำานึกที่ดี	และรับผิดชอบต่อหน้าที่

(๓)		กล้าตัดสินใจและกระทำาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

(๔)		คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	และมีจิตสาธารณะ

(๕)		มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

(๖)		ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

(๗)		ดำารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

• ผู้รับผิดชอบในการจัดทำาประมวลจริยธรรม (มาตรา ๖)

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ	มีหน้าที่จัดทำาประมวลจริยธรรมสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ

• กรณีไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี�เป็นผู้จัดทำาประมวลจริยธรรม

(๑)	คณะรัฐมนตรี	สำาหรับข้าราชการการเมือง

(๒)	สภากลาโหม	สำาหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม

(๓)	สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	สำาหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(๔)	คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน	สำาหรับผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่	และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

• กรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำาประมวลจริยธรรม

ให้	ก.ม.จ.	เป็นผู้มีอำานาจวินิจฉัย	

• การจัดทำาข้อกำาหนดจริยธรรม

มาตรา ๖ วรรคสี่ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำาข้อกำาหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวล

จริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้

• หน้าที่และอำานาจ ก.ม.จ. (มาตรา ๑๓)

(๑)	เสนอแนะและให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะ			 

					รัฐมนตรี

(๒)	กำาหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน	การดำาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม	รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวล		      

					จริยธรรมสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๓)	กำาหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทาง 

					จริยธรรม	และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	รวมทั้งเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรง	

					จูงใจในการปฏิบัติ	ตามประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

(๔)	กำากับ	ติดตาม	และประเมินผลการดำาเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม

(๕)	ตรวจสอบรายงานประจำาปีของหน่วยงานของรัฐและรายงานสรุปผลการดำาเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

(๖)	ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

(๗)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย




