คานา
การสอบภาค ก. ในปัจจุบัน ต๎องสอบกฎหมายด๎วย หรือ วิชาความรู๎และลักษณะการเป็น
ข๎าราชการที่ดี ทั้งการสอบภาค ก. ที่ สํานักงาน ก.พ. เป็นผู๎ดําเนินการสอบ หรือ หนํวยงานที่อิง
หลักเกณฑ์การสอบภาค ก. ของ ก.พ.
คูํมือเตรียมสอบกฎหมาย ภาค ก. ประกอบด๎วยเนื้อหาวิชาความรู๎และลักษณะการเป็น
ข๎าราชการที่ดี พร๎อมแนวข๎อสอบจํานวนรวม 600 ข๎อ ทั้งหมด 6 วิชา
1. พระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ ดี
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 หวังเป็นอยํางยิ่งวํ า “คูํมือเตรียมสอบกฎหมาย ภาค ก.” เลํมนี้จะสร๎างความ
เข๎าใจให๎กับผู๎สนใจที่จะเข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่กําลัง
เตรียมสอบภาค ก. และเป็นประโยชน์ตํอผู๎อํานตามเจตจํานงที่มุํงหมายไว๎
คณะอาจารย์ ว. วิชาการ
ตุลาคม 2564
www.thaisc.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539_________________________________________________________

คาแนะนาในการอ่านหนังสือ
ด้านขวาของเนื้อหาจะมีตัวเลขกากับอยู่ ซึ่งตรงกับเลขข้อของแนวข้อสอบ
เราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ 2 ด้าน
1. ขณะที่อ่านถ้าเราอยากรู้ว่า ข้อสอบถามประเด็นนี้ข้อสอบจะออกอย่างไร
โดยสามารถเปิดไปดูข้อสอบได้เลย
2. ถ้าเราทาข้อสอบข้อใดผิด เราสามารถดูเลขข้อของแนวข้อสอบ แล้ว
กลับมาทบทวนเนื้อหาที่มีเลขเดียวกันกากับอยู่

________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ภาค ก. (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให๎ไว๎ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534
เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
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 : คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ภาค ก. (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

29 กันยายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517
(4) พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517
(5) พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517
(6) พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2519
(7) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
(8) พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2522
(9) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํง ชาติ ฉบับที่ 48 เรื่อง แก๎ไ ข
เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
มาตรา 3/1 การบริ ห ารราชการตามพระราชบั ญญั ติ นี้ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ๎มคําในเชิงภารกิจแหํงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ
เลิกหนํวยงานที่ไมํจําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให๎แกํท๎องถิ่น การกระจาย
อํ า นาจตั ด สิ น ใจ การอํ า นวยความสะดวก และการตอบสนองความต๎ อ งการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

4

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตํงตั้งบุคคลเข๎าดํารงตําแหนํงหรือ
ปฏิบัติหน๎าที่ต๎องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยเฉพาะอยํางยิ่งให๎คํานึงถึงความรับผิ ดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน การเปิดเผยข๎อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติง าน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตํละภารกิจ

5

5

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539_________________________________________________________

เพื่อ ประโยชน์ ในการด าเนิ นการให้ เป็น ไปตามมาตรานี้ จะตราพระราช
กฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให๎สํวน
ราชการและข๎าราชการปฏิบัติก็ได๎
มาตรา 4 ให๎จัดระเบียบบริหารราชการแผํนดิน ดังนี้

6

7-8

(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา 5 การแบํ ง ราชการออกเป็ น สํ ว นตํ า ง ๆ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว๎ ใ น
พระราชบัญ ญัตินี้ ให๎กําหนดตําแหนํงและอัตราเงินเดือนโดยคานึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงานของสํวนราชการนั้น ๆ ไว๎ด๎วย

9

การบรรจุ แ ละการแตํ ง ตั้ งบุ ค คลให๎ ดํ ารงตํ าแหนํ ง หน๎ า ที่ ราชการตํ า ง ๆ ให๎
เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรา 6 ให๎นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ 1

10
11

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
12–15
มาตรา 7 ให๎จัดระเบียบบริหารราชการสํวนกลาง ดังนี้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทํากระทรวง
6

________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ภาค ก. (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
(4) กรม หรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่ง สัง กัด
หรือไมํสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง
สํวนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา 8 การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนสํวนราชการตามมาตรา 7 ให๎ตรา
เป็นพระราชบัญญัติ

16-27

การจัดตั้งทบวงโดยให๎สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการ
สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด๎วย
การจัดตั้งกรมหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไมํ
สั ง กั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง หรื อ ทบวง ให้ ร ะบุ ก ารไม่ สั ง กั ด ไว้ ใ น
พระราชบัญญัติด๎วย
มาตรา 8 ทวิ การรวมหรือการโอนสํวนราชการตามมาตรา 7 ไมํวําจะมีผล
เป็นการจัดตั้ง สํวนราชการขึ้นใหมํหรือไมํ ถ๎าไมํมีการกําหนดตําแหนํง หรืออัตราของ
ข๎าราชการหรือลูกจ๎างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

28-32

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให๎ระบุอํานาจหน๎าที่ของสํวนราชการ การโอน
อํานาจหน๎าที่ตามบทบัญญัติแหํงกฎหมาย ซึ่งสํวนราชการหรือเจ๎าพนักงานที่มีอยูํเดิม
การโอนข๎าราชการและลูกจ๎าง งบประมาณรายจําย รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว๎
ด๎วย แล๎วแตํกรณี
ให๎สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหน๎าที่
ตรวจสอบดูแลมิให๎มีการกําหนดตําแหนํงหรืออัตราของข๎าราชการหรือลูกจ๎างของสํวน
ราชการที่จัดตั้งขึ้นใหมํ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกวําจะครบ
กําหนดสามปีนับแตํวันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช๎บังคับ
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มาตรา 8 ตรี การเปลี่ยนชื่อสํวนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็นพระราช 33-36
กฤษฎีกา และในกรณีที่ชื่อตําแหนํงของข๎าราชการในสํวนราชการนั้นเปลี่ยนไปให๎ระบุ
การเปลี่ยนชื่อไว๎ในพระราชกฤษฎีกาด๎วย
บทบัญ ญัติแหํงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบัง คับ เทศบัญ ญัติหรือข๎อบัญ ญัติ
ท๎องถิ่นอื่น ประกาศ หรือคําสั่งใดที่อ๎างถึงสํวนราชการหรือตําแหนํงของข๎าราชการที่ได๎
ถูกเปลี่ยนชื่อตามวรรคหนึ่ง ให๎ถือวําบทบัญญัติแหํง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ
เทศบัญ ญัติหรือข๎อบัญญัติท๎องถิ่นอื่น ประกาศหรือคําสั่ง นั้นอ๎างถึงสํวนราชการหรือ
ตําแหนํงของข๎าราชการที่ได๎เปลี่ยนชื่อนั้น
มาตรา 8 จั ตวา การยุบ สํว นราชการตามมาตรา 7 ให้ ต ราเป็ น พระราช 31-40
กฤษฎีกา
เมื่อ มีพ ระราชกฤษฎีก ายุบ สํว นราชการตามวรรคหนึ่ง แล๎ว ให๎ ง บประมาณ
รายจํายที่เหลืออยูํของสํวนราชการนั้นเป็นอันระงับไป สําหรับทรัพย์สินอื่นของสํวน
ราชการนั้นให๎โอนให๎แกํสํวนราชการอื่นหรือหนํวยงานอื่นของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเป็น
ผู๎ รั ก ษาการตามพระราชกฤษฎี ก าตามวรรคหนึ่ ง กํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรั ฐมนตรี สํา หรับ วิธีการจัดการกิจ การ สิทธิ และหนี้สินของสํ วนราชการนั้นให๎
เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ข๎าราชการหรือลูกจ๎างซึ่งต๎องพ๎นจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหนํง อันเนื่อง
มาแตํการยุบสํวนราชการตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่พึงได๎รับตาม
กฎหมายหรือระเบียบข๎อบังคับอื่นแล๎ว ให๎ข๎าราชการหรือลูกจ๎างได๎รับเงินชดเชยตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด๎วย
ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐประสงค์จะรับ
โอนข้าราชการหรือลูกจ้างตามวรรคสามก็ให๎กระทําได๎โดยมิให๎ถือวําข๎าราชการหรือ
ลูกจ๎างผู๎นั้นได๎พ๎นจากราชการตามวรรคสาม แตํทั้งนี้ต๎องกระทําภายในสามสิบวันนับ
แตํพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช๎บังคับ
มาตรา 8 เบญจ พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 8 ทวิ หรือมาตรา 8 จัตวา ที่มี
ผลเป็ น การแก๎ ไ ขเพิ่ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ แ หํ ง กฎหมายที่ จั ด ตั้ ง สํ ว นราชการ
กฎหมายวําด๎วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง ตาม
มาตรา 230 วรรคห๎า ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ให๎ระบุให๎ชัดเจนในพระ
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________________________ว.วิชาการ : คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ภาค ก. (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

ราชกฤษฎีกาวําบทบัญญัติใดถูกแก๎ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเป็นประการใดในกฎหมายนั้น
มาตรา 8 ฉ การแบํงสํวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี กรม หรือสํวน 42-44
ราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให๎ระบุ
อํานาจหน๎าที่ของแตํละสํวนราชการไว๎ในกฎกระทรวงด๎วย
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของสํวนราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้อ อกกฎกระทรวง
แบํงสํวนราชการดังกลําว กฎกระทรวงนั้นเมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎
บังคับได๎
มาตรา 8 สัตต ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสานัก 45-48
งบประมาณรํวมกันเสนอความเห็นตํอคณะรัฐมนตรีในการแบํงสํวนราชการภายในและ
ในการกํ า หนดอํ า นาจหน๎ า ที่ ข องแตํ ละสํ ว นราชการตามมาตรา 8 ฉ ในการเสนอ
ความเห็นดังกลําวให๎สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือนจัดอัตรากําลัง และ
สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให๎สอดคล๎องเสนอไปในคราวเดียวกัน
มาตรา 8 อั ฏ ฐ การแบํ ง สํ วนราชการภายในมหาวิ ท ยาลัย หรื อ สถาบั น ใน
ทบวงมหาวิทยาลัยให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น

หมวด 1

49

การจัดระเบียบราชการในสานักนายกรัฐมนตรี
มาตรา 9 การจั ดระเบีย บราชการในสํ า นัก นายกรั ฐมนตรี ใ ห้ เป็ น ไปตาม 50-51
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ให๎สํวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กําหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม
สานัก นายกรั ฐมนตรี อาจจั ด ให้ มีส่ ว นราชการเป็ นการภายในขึ้ นตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน๎าที่จัดทํานโยบายและแผน กํากับ เรํงรัด และติดตามนโยบาย
9
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และแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้
นายกรัฐมนตรีจะสั่งให๎กรมหรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นและมีฐานะเป็นกรมใน
สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได๎
มาตรา 10 สานักนายกรัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย 52-54
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
สานัก นายกรัฐ มนตรี มีน ายกรัฐ มนตรี เป็ นผู้ บัง คั บบั ญชาข้ าราชการและ
รับ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบาย เปู าหมาย และผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานในส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ใ ห๎ สอดคล๎ อ งกั บ นโยบายที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ถลงไว๎ ตํ อ รั ฐ สภาหรื อ ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให๎มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู๎ชํวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได๎
ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมี
ทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติ
ราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให๎เป็นไปตามที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ในระหวํางที่ คณะรัฐมนตรีต๎องอยูํในตําแหนํงเพื่อปฏิบัติหน๎าที่ตํอไปจนกวํา 55-56
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมํจะเข๎ารับหน๎าที่ เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ
ต้องคาพิพากษาให้จาคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจาก
ตาแหน่ง ให๎คณะรัฐมนตรีมอบหมายให๎รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ถ๎าไมํมีผู๎ดํารงตําแหนํ งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตํไ มํอาจ
ปฏิบัติราชการได๎ ให๎คณะรัฐมนตรีมอบหมายให๎ รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน
ในระหวํางที่คณะรัฐมนตรีต๎องอยูํในตําแหนํงเพื่อปฏิบัติหน๎าที่ตํอไปจนกวํา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมํจะเข๎ารับหน๎าที่ ให๎คณะรัฐมนตรีดังกลําวอํานวยความสะดวก
ให๎หัวหน๎าสํวนราชการตําง ๆ ดําเนินการใด ๆ เทําที่จําเป็น เพื่อรับแนวทางการบริหาร
ราชการแผํนดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหมํมาเตรียมการดําเนินการได๎
มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ก ากั บ โดยทั่ ว ไปซึ่ ง การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ การนี้ จ ะสั่ ง ให้
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