
ค าน า 

ส านักงาน ก.พ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบภาค ก. ในปี ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็น 
๔ กลุ่มวิชา ได้แก่ วิชาความสามารถทั่วไป  วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาความรู้และ
ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

หนังสือคู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไป ๒๕๖๓ เล่มนี้ ประกอบด้วย
เนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมแนวข้อสอบจ านวน ๖๐๐ ข้อ ทั้งหมด 
๕ วิชา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ประกอบด้วย 

o ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
o หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
o วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
o หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
o เจตคติและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ

ว.วิชาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๒๕๖๓” 
เล่มนี้จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้สนใจที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่ก าลังเตรียมสอบภาค ก. และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านตามเจตจ านงที่มุ่งหมายไว้ 

คณะอาจารย์ ว. วิชาการ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

www.thaisc.com 



ค าแนะน าในการอ่านหนังสือ 

ด้านขวาของเนื้อหาจะมีตัวเลขก ากับอยู่ ซึ่งตรงกับเลขข้อของแนวข้อสอบ 

เราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ ๒ ด้าน 

๑. ขณะที่อ่านถ้าเราอยากรู้ว่า ข้อสอบถามประเด็นนี้ข้อสอบจะออก
อย่างไร โดยสามารถเปิดไปดูข้อสอบได้เลย 

๒. ถ้าเราท าข้อสอบข้อใดผิด เราสามารถดเูลขข้อของแนวข้อสอบ 
แล้วกับมาทบทวนเนือ้หาที่มีเลขเดียวกันก ากับอยู ่



 สารบัญ 
หน้า 

๑. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ๔ 

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ๔๗ 

๒. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๒๗ 

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ๑๔๕ 

๓. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ๑๗๖ 

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  ๒๐๕ 

๔. หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ 

ความรับผิดทางวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ ๒๓๐ 

ความรับผิดทางละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒๓๕ 

ความรับผิดทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ๒๓๙ 

แนวข้อสอบ หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒๔๕ 

๕. เจตคติและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๖๐ 

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๗๐ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๘๒ 

แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๙๙ 



สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบญัญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙_________________________________________________________ 

๔ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

-------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 

๑ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป1 

๒ 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก ๓ 

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๓๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๑๘ ลง

1 เล่ม ๑๐๘ ตอน ๑๕๖ ก ฉบับพิเศษ วันท่ีประกาศ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 



___________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรยีมสอบ ก.พ. ๒๕๖๓ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) 

๕ 

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๔) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๑๘ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๗  

(๕) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๑๘ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๖) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๑๘ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๒๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๘) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๑๘ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๙) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘ เรื่อง แก้ไข
เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๓/๑  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ทั้งนี ้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

๔ 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

๕ 



สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบญัญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙_________________________________________________________ 

๖ 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วน
ราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

๖ 

มาตรา ๔  ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

(๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

(๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

(๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

๗ - ๘ 

มาตรา ๕  การแบ่ งราชการออกเป็นส่วนต่าง  ๆ ตามที่บัญญัติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไว้ด้วย 

๙ 

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง  ๆ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ๑๐ 

ส่วนที ่๑ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

๑๑ 

มาตรา ๗  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้ 

(๑) ส านักนายกรัฐมนตรี 

(๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 

๑๒–๑๕ 



___________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรยีมสอบ ก.พ. ๒๕๖๓ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) 

๔๗ 
 

 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
-------------------- 

 

๑. ข้อใดคือชื่อพระราชบัญญัติที่ถูกต้อง 

 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารทางราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๒. พระราชบัญญัติบริหารราชการของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๓. พระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เริ่มบังคับใช้วันที่เท่าใด 

 ๑. ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๒. ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๓. ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๔. ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓. การตราพระราชบัญญัตินี้ได้มีการยกเลิก ประกาศของคณะปฏิวัติ  พระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รวมทั้งสิ้นกี่ฉบับ 

 ๑. ๗ ฉบับ 

 ๒. ๘ ฉบับ 

 ๓. ๙ ฉบับ 

 ๔. ๑๐ ฉบับ 

๔. ข้อใด คือ เปูาหมายของการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบญัญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙_________________________________________________________ 

๔๘ 
 

 ๑. ประโยชน์สุขของประชาชน  

 ๒. ประโยชน์สุขของราชการ 

 ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ๔. การเปิดเผยข้อมูล 

๕. ข้อใดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ  

 ๑. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

 ๒. ความมีประสิทธิภาพ  

 ๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 ๔. ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 

๖. การจะท าให้พระราชบัญญัตินี้บรรลุผลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการจึงมีการตรากฎหมาย
ฉบับใดเพ่ือให้ส่วนราชการและข้าราชการได้ปฏิบัติ 

 ๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗. ข้อใดไมใ่ช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

 ๑. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 ๒. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 ๓. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

 ๔. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 



___________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรยีมสอบ ก.พ. ๒๕๖๓ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) 

๔๙ 
 

๘. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใดถูกต้อง  

 ๑. ส่วนกระทรวง ส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น 

 ๒. ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ส่วนต าบล 

 ๓. ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 ๔. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

๙. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้อใดเป็นสิ่งที่
ต้องค านึงถึง 

 ๑. คุณภาพและปริมาณงาน 

 ๒. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

 ๓. การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  

 ๔. การกระจายภารกิจ 

๑๐. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 ๑. นายกรัฐมนตรี 

 ๒. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย 

 ๔. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

๑๑. ส่วนที่ ๑ ของพระราชบัญญัตินี้คือข้อใด 

 ๑. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 ๒. การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 

 ๓. การปฏิบัติราชการแทน 


