
ค าน า 

ชุดติวแนวคิดพิชิตกฎหมาย ก.พ. ๒๕๖๔ เป็นคู่มือประกอบวิดีโอติว วิชาความรู้และ
ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งหมด ๖ วิชา ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก้ไขเพิ่ม
4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ ในส่วนของความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่

ราชการ
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

ว.วิชาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ชุดติวแนวคิดพิชิตกฎหมาย ก.พ. ๒๕๖๔” เล่มนี้จะ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้สนใจที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่ก าลังเตรียมสอบภาค ก. และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านตามเจตจ านงที่มุ่งหมายไว้ 

คณะอาจารย์ ว.วิชาการ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

www.thaisc.com 



______________________ ว.วิชาการ : แนวคิดพิชติกฎหมาย ก.พ. ๒๕๖๔ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) 

สารบัญ

หน้า 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๑.๑ เรื่องท่ัวไป ๖ 

๑.๒ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ๗ 

๑.๓ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ๑๕ 

๑.๔ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๒๓ 

๑.๕ การปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน ๒๓ 

๑.๖ การบริหารราชการในต่างประเทศ ๒๖ 

๑.๗ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ๒๘ 

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๒.๑ เรื่องท่ัวไป  ๓๒ 

๒.๒ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ๓๓ 

๒.๓ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ๓๓ 

๒.๔ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ๓๔ 

๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ  ๓๕ 

๒.๖ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าฯ ๓๖ 

๒.๗ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ๓๗ 

๒.๘ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  ๓๘ 

๒.๙ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ๓๙ 

๒.๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ๔๐ 

๒.๑๑ อปท. องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในการด าเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔๑ 



สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบญัญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๓_________________________________________________________ 

๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก้ไขเพิ่ม 

๓.๑ เรื่องท่ัวไป ความเป็นมา ความเป็นกฎหมายกลาง ๔๒ 

๓.๒ ขอบเขตการบังคับ และข้อยกเว้น ๔๒ 

๓.๓ ความหมายและค านิยาม ๔๔ 

๓.๔ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๔๕ 

๓.๕ องค์ประกอบของค าสั่งทางปกครอง ๔๗ 

๓.๖ ผู้มีส่วนรว่มในการท าให้เกิดค าสั่งทางปกครอง ๔๙ 

๓.๗ สิทธิของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง ๕๑ 

๓.๘ รูปแบบ - ผล - ข้อก าหนด - การแก้ไขความบกพร่องของค าสั่งทางปกครอง ๕๓ 

๓.๙ การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ๕๖ 

๓.๑๐ การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง ๕๙ 

๓.๑๑ การขอพิจารณาใหม่  ๖๑ 

๓.๑๒ การบังคับทางปกครอง  ๖๑ 

๔. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ ในส่วนของความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔.๑ ท าความเข้าใจค าว่า “เจ้าพนักงาน” และ  “โดยทุจริต” ๖๖ 

๔.๒ กระท าโดยทุจริต ๖๖ 

๔.๓ ไม่ถึงกับกระท าโดยทุจริต ๖๙ 

๕. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๕.๑ ละเมิดคืออะไร ๗๒ 

๕.๒ ละเมิดต่อบุคคลภายนอก ๗๓ 

๕.๓ ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ๗๓ 



______________________ ว.วิชาการ : แนวคิดพิชติกฎหมาย ก.พ. ๒๕๖๔ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) 

๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖.๑ เรื่องท่ัวไป ๗๖ 

๖.๒ มาตรฐานทางจริยธรรม กับ ประมวลจริยธรรม ๗๗ 

๖.๓ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ๗๙ 

๖.๔ องค์กร  ๘๑ 

๖.๕ อ านาจหน้าที่ ก.ม.จ.  ๘๑ 

๖.๖ การทบทวน  ๘๒ 



สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบญัญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๓_________________________________________________________ 

๖ 
 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

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

 

   ๑. เร่ืองทั่วไป  

 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  เริ่มบังคับใช้ วันที่
ประกาศ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๒. มีการยกเลิก ประกาศของคณะปฏิวัติ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของ
คณะปฏิวัติ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รวม ๙ ฉบับ 

 ๓. นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ 

 ๔. การบริหารราชการ / การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ (มาตรา ๓/๑) 

 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ 

 ๕. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา ๔ ) 

 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

  (๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

  (๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 



______________________ ว.วิชาการ : แนวคิดพิชติกฎหมาย ก.พ. ๒๕๖๔ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) 

๗ 
 

  (๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

  ๒. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 มาตรา ๗  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้ 

 (๑) ส านักนายกรัฐมนตรี 

 (๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 

 (๓) ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

 (๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

 ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 

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

 

 การจัดตั้ง การรวม หรือการโอน การเปลี่ยนชื่อ การยุบ (มาตรา ๘ - ๘ จัตวา) 

 ๑. การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็น
พระราชบัญญัติ 

 ๒. การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วน
ราชการข้ึนใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มข้ึน
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 ๓. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

 ๔. การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 


