คานา
สํานักงาน ก.พ. ได๎มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบภาค ก. ในปี 2564 โดยแบํงเป็น 4
กลุํมวิชา ได๎แกํ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู๎และ
ลักษณะการเป็นข๎าราชการที่ดี
หนั ง สื อ คูํ มื อ เตรี ย มสอบภาคความรู๎ ค วามสามารถทั่ ว ไป 2564 เลํ ม นี้ ประกอบด๎ ว ย
เนื้อหาวิชาความรู๎และลักษณะการเป็นข๎าราชการที่ดี พร๎อมแนวข๎อสอบจํานวนรวม 600 ข๎อ
ทั้งหมด 6 วิชา ตามหลักเกณฑ์ใหมํที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
1. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบีย บบริ หารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
2. พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์แ ละวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ราชการ
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ว.วิชาการ หวังเป็นอยํางยิ่งวํา “คูํมือเตรียมสอบภาคความรู๎ความสามารถทั่วไป 2564”
เลํมนี้จะสร๎างความเข๎าใจให๎กับผู๎สนใจที่จะเข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งผู๎ที่กําลังเตรียมสอบภาค ก. และเป็นประโยชน์ตํอผู๎อํานตามเจตจํานงที่มุํงหมายไว๎
คณะอาจารย์ ว. วิชาการ
มกราคม 2564
www.thaisc.com

___________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2564 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

สารบัญ
หน๎า
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534

4

แนวข๎อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534
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2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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แนวข๎อสอบ พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีฯ
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3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

176

แนวข๎อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.

205

4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดตํอตําแหนํงหน๎าที่ราชการ

230

แนวข๎อสอบประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดตํอตําแหนํงหน๎าที่ราชการ

236

5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. 2539

256

แนวข๎อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. 2539

260

6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

265

แนวข๎อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

275

 แนวข้อสอบคล้ายข้อสอบจริง ก.พ. ที่ออกเมื่อปี 2563
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สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2539_________________________________________________________

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
--------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให๎ไว๎ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534
เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล๎าฯ ให๎ประกาศวํา
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการแผํนดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังตํอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กวํ า “พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534”

1

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป1

2

มาตรา 3 ให๎ยกเลิก
(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 310 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(3) พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่
1

4

เลํม 108 ตอน 156 ก ฉบับพิเศษ วันที่ประกาศ 4 กันยายน พ.ศ. 2534

3

___________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2564 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
--------------------

1. ข๎อใดคือชื่อพระราชบัญญัติที่ถูกต๎อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารทางราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534
2. พระราชบัญญัติบริหารราชการของแผํนดิน พ.ศ. 2534
3. พระราชบัญญัติการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน เริ่มบังคับใช๎วันที่เทําใด
1. 4 กันยายน พ.ศ. 2534
2. 5 กันยายน พ.ศ. 2534
3. 6 กันยายน พ.ศ. 2534
4. 7 กันยายน พ.ศ. 2534
3. การตราพระราชบัญญัตินี้ได๎มีการยกเลิก ประกาศของคณะปฏิวัติ พระราชบัญญัติแก๎ไข
เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ รวมทั้งสิ้นกี่ฉบับ
1. 7 ฉบับ
2. 8 ฉบับ
3. 9 ฉบับ
4. 10 ฉบับ
4. ข๎อใด คือ เปูาหมายของการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้
47

___________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2564 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
-------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให๎ไว๎ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546
เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล๎าฯ ให๎ประกาศวํา
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
ประกอบกับมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว๎ ดังตํอไปนี้

1

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวํา “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546”

2

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป2

3-4

มาตรา 3 การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สํวนราชการ
ใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะต๎องมีเงื่อนไขอยํางใด ให๎เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ตามข๎อเสนอแนะของ ก.พ.ร.
2

เลํม 120 ตอน 100 ก วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 / ในวาระเริ่มแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํวนราชการเป็น
แผน 5 ปี ให๎จัดทําเป็นแผน 3 ปีโดยมีหว๎ งระยะเวลาตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก๎ไขฉบับที่ 2)
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___________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2564 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

แนวข้อสอบ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
--------------------

1. มาตราใดของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของ
พระราชกฤษฎีกานี้
1. มาตรา 3
2. มาตรา 3/1
3. มาตรา 70
4. มาตรา 71
2. ข๎อใดคือชื่อพระราชกฤษฎีกาที่ถูกต๎อง
1. พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เริ่มบังคับใช๎วันที่
1. 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546
2. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546
3. 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546
4. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2546
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สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2539_________________________________________________________

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
-------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให๎ไว๎ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
เป็นปีที่ 51 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล๎าฯ ให๎ประกาศวํา
โดยที่สมควรมีกฎหมายวําด๎วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว๎โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตํอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป3
มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตําง ๆ ให๎เป็นไปตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกาหนดวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองเรื่ อ งใดไว้ โ ดยเฉพาะและมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ป ระกั น ความเป็ น ธรรมหรื อ มี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งมิให๎ใช๎บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต๎แย๎งที่
กําหนดในกฎหมาย
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให๎ใช๎บังคับแกํ
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) องค์กรที่ใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(3) การพิ จ ารณาของนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ใ นงานทางนโยบาย
โดยตรง
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน
3

เลํม 113 ตอน 60 ก วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
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___________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2564 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
-------------------1. ข๎อใดเป็นชื่อที่ถูกต๎องของพระราชบัญญัติ
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
4. พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บังคับใช๎วันที่
1. 12 พฤษภาคม 2540
2. 14 พฤษภาคม 2540
3. 12 มิถุนายน 2540
4. 13 มิถุนายน 2540
3. ถ๎ามีกฎหมายอื่นกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่มีมาตรฐานต่ํากวําหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให๎ใช๎กฎหมายตามข๎อใด
1. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พ.ร.บ. ระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
4. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. 2539
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สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2539_________________________________________________________

ความรับผิดทางอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
-------------------เจ้าพนักงานยักยอก

1-4

มาตรา 147 ผู๎ใดเป็นเจ๎าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด
เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้
ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต๎องระวางโทษจําคุกตั้งแตํห๎าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแตํหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ใช้อานาจในตาแหน่งข่มขืนใจเอาทรัพย์

5-8

มาตรา 148 ผู๎ใดเป็นเจ๎าพนักงาน ใช้อานาจในตาแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ
หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่
ตนเองหรือผู้อื่น ต๎องระวางโทษจําคุกตั้งแตํห๎าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตํหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต
เรียก รับ หรือยอมรับจะรับสินบน
มาตรา 149 ผู๎ใดเป็นเจ๎าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหํงรัฐ สมาชิกสภา
จังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมํกระทําการอยํางใดใน
ตําแหนํงไมํวําการนั้นจะชอบหรือมิชอบด๎วยหน๎าที่ ต๎องระวางโทษจําคุกตั้งแตํห๎าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตํหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหาร
ชีวิต
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สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2539_________________________________________________________

แนวข้อสอบ ความรับผิดทางอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
--------------------

1. นาย ก. เป็นปลัดอําเภอมีหน๎าที่รับคําขอและสอบสวนเรื่องราวเกี่ยวกับการขออนุญาตให๎และมี
อาวุธปืน แล๎วทําความเห็นเสนอตํอนายอําเภอ ได๎เอาเงินคําธรรมเนียม 100 บาท ที่ไว๎ตามหน๎าที่ไว๎
เป็นของตนเอง นาย ก. ผิดฐานใด
1. เรียก รับ หรือยอมรับจะรับสินบน
2. เจ๎าพนักงานยักยอก
3. ใช๎อํานาจในตําแหนํงขํมขืนใจเอาทรัพย์
4. เรียกสินบนกํอนรับตําแหนํง
2. นายสมหมายเป็นข๎าราชการผู๎คุมของเรือนจําและให๎มีหน๎าที่ดูแลและขับรถยนต์ ได๎นํารถยนต์ไป
ขนแกลบจากโรงสี โดยนํานายกล๎าซึ่งเป็นนักโทษชั้นดีไปด๎วย เมื่อไปถึงโรงสีนายสมหมายและ
นายกล๎าได๎รํวมกันนําสายยางมาดูดน้ํามันออกจากรถยนต์เพื่อนําไปขายแล๎วนําเงินมาแบํงกัน นาย
สมหมายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใด
1. เรียก รับ หรือยอมรับจะรับสินบน
2. เจ๎าพนักงานยักยอก
3. ใช๎อํานาจในตําแหนํงขํมขืนใจเอาทรัพย์
4. เรียกสินบนกํอนรับตําแหนํง
3. ผู๎กํากับการสถานีตํารวจสั่งให๎ ร.ต.อ.สมพร ทําหน๎าที่เก็บรักษาเงินประกันตัวผู๎ต๎องหาของสถานี
ตํารวจ ร.ต.อ.สมพรนําเงินดังกลําวไปฝากพี่สาว มิได๎นํามาเก็บไว๎ในตู๎นิรภัยของทางราชการ
เวลาผํานไป 2 เดือน ผู๎กํากับการสถานีตํารวจรู๎เข๎า จึงสั่งให๎ ร.ต.อ.สมพร นําเงินมาคืนแกํทาง
ราชการ ร.ต.อ.สมพรก็นําเงินมาคืนจนครบ ร.ต.อ.สมพร มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ฐานใด
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