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ความรูเกี่ยวกับ กรมการปกครอง 
 

  กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435มี
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปนเสนาบดีรับผิดชอบงาน
มหาดไทยหรืองานการปกครองประเทศและไดมีการแบงหนาที่ระหวางกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงกลาโหมใหชัดเจนไมซ้ําซอนกันโดยใหกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบรวมการ
บังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมดเพียงกระทรวงเดียว 
    กระทรวงมหาดไทยเมื่อแรกตั้งแบงออกเปน 3 กรม มีชื่อเรียกตามทําเนียบเดิมแตให
มีหนาที่ตางกัน คือ  
    กรมมหาดไทยกลางเปนพนักงานทําการทุกอยาง ซึ่งมิใหแยกออกไปเปนหนาที่
กรมอื่น 
    กรมมหาดไทยฝายเหนือใหเปนเจาหนาที่แผนกการปราบปรามโจรผูรายกับแผนก
อัยการรวมทั้งการเกี่ยวของกับชาวตางประเทศ 

(แตภายหลังโอนการที่เกี่ยวกับตางประเทศไปเปนหนาที่ปลัดทูลฉลอง)  
    กรมมหาดไทยฝายพลําภังใหเปนเจาหนาที่แผนกปกครองทองที่ 
    สําหรับการปกครองในสวนภูมิภาคได กําหนดรูปแบบการปกครองที่ เรียกวา 
"เทศาภิบาล" ข้ึนมาใชและไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปน ผูรับผิดชอบดูแลโดย
จัดแบงหัวเมืองออกเปนมณฑล เมืองและอําเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการเมืองและ
นายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและดูแลทุกขสุขของประชาชนในเขตทองที่
นั้น ๆ และมีกํานันผูใหญบานเปนผูชวยเหลือปฏิบัติงานในระดับตําบลและหมูบานกรม
มหาดไทยฝายพลําภังจึงเปนตนกําเนิดของกรมการปกครองซึ่งไดมีการเปล่ียนชื่อและ
ปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในมาเปนลําดับ ดังนี้  

 พ.ศ. 2458กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือกรมปกครองและกรมฝายเหนือ  
 พ.ศ. 2459 กรมพลําภังมีสวนราชการยอย คือกรมปกครองทองที่และกรมการ

เมือง  
  พ.ศ. 2460กรมปกครองมีสวนราชการ2แผนกคือแผนกปกครองทองที่และแผนก

การเมือง  
  พ.ศ. 2466กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือกรมปกครอง และกรมการเมือง  
   พ.ศ. 2467กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ การภายในกรมภายนอก และ

กรมทะเบียน  
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   พ.ศ. 2469กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครอง กรมทะเบียนและ
กรมราชทัณฑ  

   หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบ ประชาธิปไตยแลวในป พ.ศ. 2476กรมพลําภังไดเปล่ียนชื่อเปนกรม
มหาดไทยตอมาในป พ.ศ. 2505 จึงเปล่ียนมาใชชื่อ "กรมการปกครอง" จนถึงปจจุบัน  
 
วิสัยทัศน กรมการปกครอง 

“เปนองคกรสมรรถนะสูง  มุงมัน่บูรณาการงานในพื้นที่และเปนที่พึ่งของประชาชน 
เพื่อสังคมสงบสุข” 
 
ผูบริหาร 

อธิบดีกรมการปกครอง 
นายมงคล สุระสัจจะ 

 
รองอธิบดีกรมการปกครอง กลุมภารกิจดานสนับสนุนการบริหารงานแบบ

บูรณาการ 
นายนิรันดร กัลยาณมิตร 

 
รองอธิบดีกรมการปกครอง กลุมภารกิจดานความม่ันคง 
นายวันชัย อุดมสิน 
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ความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
 
 ระบบการเมืองที่อาจนํามาใชในประเทศไทย ไดแก 
 1.ระบบประชาธิปไตยแบบเต็มใบของอังกฤษ จะมีพรรคการเมือง มีการเลือกตั้ง 
และมีการตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร โดยหัวหนา
พรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากจะไดเปนนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติ 
 2.ระบบประชาธิปไตยแบบคร่ึงใบ เปนการผสมผสานระหวางระบบเผด็จการกับ
ระบบประชาธิปไตย มีโครงสรางที่ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้ง มีวุฒิสมาชิกท่ีมาจากการแตงตั้ง และมีนายกรัฐมนตรีที่สภาผูแทนราษฎรทาบทาม
มาดํารงตําแหนง ซึ่งไมจําเปนตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได 
 3.ระบบพรรคเดนพรรคเดียว จะมีพรรคเดียวที่ครองอํานาจเปนระยะเวลาหนึ่ง อัน
ทําใหเกิดการตอเนื่องของนโยบายและการปฏิบัติงาน และมีพรรคเล็กๆ เปนฝายคาน ซึ่ง
ระบบพรรคเดนพรรคเดียวนี้อาจทําใหเกิดฐานกําลังอํานาจทางการเมืองจนไมมีการ
เปล่ียนแปลงเลยก็ได ดังที่ปรากฏในประเทศสิงคโปร อินเดีย มาเลเซีย และเม็กซิโก เปนตน 
 4.ระบบพรรคเดียว จะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวดังที่ปรากฏในประเทศ
สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเยอรมัน ภายใตการนําของอดอลฟ ฮิต
เลอร เปนตน 
 5.ระบบคอรโปเรตติสม จะมีการสงตัวแทนของกลุมอาชีพตางๆ เขารวมมือกับ
รัฐบาล เนนการเห็นพองตองกัน และมีเปาหมายรวมกัน โดยตัวแทนอาชีพตางๆ จะทําหนาท่ี
ชวยใหบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้การขัดแยงและการตอสูกันทางการเมืองจะตองมีนอยที่สุด
หรือไมมีเลย รวมทั้งจะตองมีรัฐบาลแหงชาติ สภาแหงชาติ และพรรคการเมืองแหงชาติ
ดวย 
 6.ระบบเผด็จการทหาร ทหารจะมีอํานาจในการปกครอง หัวหนาพรรคคณะปฏิวัติ
จะผูกขาดอํานาจทางการเมือง เชน ระบบการเมืองสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต เปน
นายกรัฐมนตรี ระบบการเมืองในประเทศพมาในปจจุบัน เปนตน 
 7.ระบบเผด็จการพลเรือน จะมีพลเรือนเปนรัฐบาลแตอยูภายใตการสนับสนุนของ
ทหาร เชน ระบบการเมืองสมัยนายธานินทร กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเราเรียก
รัฐบาลในสมัยนั้นวา “รัฐบาลหอย” เปนตน 
 ที่ผานมาอาจไดกลาวไดวา ประเทศไทยมีระบบการเมืองทั้งที่เปนระบบเผด็จ
การทหาร ระบบ  เผด็จการพลเรือน และระบบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 
 

 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัด

หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังนี้ 

(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

จังหวัด 
 ใหรวมทองที่หลาย ๆ อําเภอตัง้ข้ึนเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล การตั้ง ยุบ 

และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญตั ิ
จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

(1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
(2) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความ

สงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 
(3) จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่

ดอยโอกาสเพื่อใหไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยาง
พอเพียง 

(4) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอ
หนา รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

(5) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหสามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีขีด
ความสามารถพรอมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด 

 ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวาราชการ
จังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนด  

คณะกรมการจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวา
ราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่ง
เปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงตาง ๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยูใน
จังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เปนกรมการจังหวัดและหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปน
กรมการจังหวัดและเลขานุการ 
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 ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความตองการของประชาชนในทองถิ่น ใน
จังหวัด 

ในจังหวัดหนึ่ง ใหมีผูวาราชการจังหวัดคนหนึ่งเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการ
ใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝาย
บริหาร ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการ
จังหวัดและอําเภอ และจะใหมีรองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือทั้ง
รองผูวาราชการจังหวัดและผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดก็ได 

ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา
ขาราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัด  ใหมีปลัดจังหวัดและหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจําทําหนาที่เปนผู
ชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่ง
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น 

 ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ธ.จ.” ทําหนาที่สอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดให ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
เปนไปตามหลักการที่กําหนดไว  

ก.ธ.จ. ประกอบดวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัด
เปนประธานผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหาร
และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน  ทั้งนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหนาที่ของ ก.ธ.จ. ให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
หรือมีกรณีที่เปนการทุจริต ใหเปนหนาที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัด 
หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
(1) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตาม

แผนพัฒนาจังหวัด 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
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 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมี
แนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้ 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน 
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว   
 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
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ปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน
ลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปน
แผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยให
ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตอง
ใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใด 
 
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

  เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหสวน
ราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และ
งบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและ
ประชาชนทราบทั่วกันดวย 

 ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้นตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกาํหนด 

  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานัก
งบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวน
ราชการดําเนินการอยู เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวา
ภารกิจใด สมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดตั้ง
งบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 ในการจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค  
ที่จะใชราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับประกอบกัน 
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สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรฐัมนตรี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธี
อื่นใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการ
ทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
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 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 

 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการ
ทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  

 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําส่ังที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูล
ขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 
 (1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความ สัมพันธ
ระหวางประเทศ   และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

  (2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การ
ทดสอบ  การตรวจสอบ  หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  
แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชใน
การทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 
 (4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด 
 (5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร 
 (6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารท่ีมี
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 
 (7) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
 
 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมี
สัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
   หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังตอไปนี้ 
 (1) ตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของ และจําเปนเพื่อการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น  และยกเลิกการจัดใหมี
ระบบดังกลาวเมื่อหมดความจําเปน 
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ระเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 

“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544”  ระเบียบนี้ใหใช
บังคับเมื่อพนกําหนด 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งนายกรัฐมนตรี
รักษาการตามระเบียบ  มีนายชวน หลีกภัย ลงนามในประกาศ 
      “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มีคําส่ัง
ไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้น
ความลับเปน ชั้นลีบ ชั้นลับมาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานของรัฐ และประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
        “ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ หรือ ประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงของรัฐท่ี
เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ หรือระหวางประเทศ การปองกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงาน และส่ิงแวดลอม 
       “ หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา 
 (1) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

      สําหรับสวนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหม ใหหมายความรวมถึง หัวหนา
สวนราชการที่ข้ึนตรงตอ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมราชองครักษ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
 (2) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
  (3) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาตําบล  นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน แลวแตกรณี สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น 
      (4) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
       “ การปรับช้ันความลับ” หมายความวา การลด หรือ เพิ่มชั้นความลับของขอมูล
ขาวสารลับ และใหหมายความรวมถึง การยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวย 

 ทุก 5 ป เปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 
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 ใหหนวยงานของรัฐ มีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตน และอาจ
มอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชา หรือใหแกราชการสวน
ภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตาม กม. 

 บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารบัญในช้ันความลับใด จะตองเปนบุคคลที่ผูบังคับ 
บัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะเรื่องที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น 
 
 องคการรักษาความปลอดภัย 

 องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก  
 (1) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความปลอดภัย
ฝายพลเรือน 
 (2) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายทหาร 
 ช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ช้ัน คือ  

(1) ลับที่สุด (TOP SECRET) 
(2) ลับมาก ( SECRET) 
(3) ลับ ( CONFIDENTIAL)  

 ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวน
จะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 
 ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
 ลับ หมายความถึง ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ  
 
 ผูมีอํานาจกําหนดช้ันความลับ 
 ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดช้ันความลับ 
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวาเปน
ขอมูลขาวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตาม
ความจําเปนใหผูใตบังคับบญัชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจ
ไดตามกฎหมาย 
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 ในกรณีที่มีความเปนเรงดวน เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ
เปนการชั่วได และใหรีบเสนอตอผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ เพื่อส่ังการเกี่ยวกับการ
กําหนดชั้นความลับตอไปทันที 
            การกําหนดช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่อง
เดียวกันใหกําหนดชั้นความลับเทากับชั้นความลับสูงสุดท่ีมีอยูในขอมูลขาวสารลับนั้น 
        ในกรณีที่กําหนดใหขอมูลขาวสารลับที่มีช้ันความลับต่ํา แตจําเปนตองอางอิง
ขอความจากขอมูลขาวสารที่มีชั้นความลับสูงกวา ตองพิจารณาถึงเนื้อหาที่อางถึงนั้นวาจะไม
ทําใหขอมูลขาวสารที่ชั้นความลับสูงกวารั่วไหล 
 ใหนายทะเบียนจดแจงเหตุผลประกอบการกําหนดความลับของขอมูลขาวสารลับ
ไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ  แตถาเหตุผลนั้นมีรายละเอียดมากหรือเหตุผลนั้น
บางสวนมีชั้นความลับสูงกวาชั้นความลับของทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหบันทึกเหตุผลยอไว
ในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ และบันทึกเหตุผลละเอียด หรือเหตุผลสวนที่มีชั้น
ความลับสูงกวาดังกลาวแยกออกมาโดยเก็บไวระหวางใบปกขอมูลขาวสารลับกับขอมูล
ขาวสารลับนั้น 
 การกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยู ใน ช้ันความลับใด  ใหพิจารณาถึง
องคประกอบตอไปนี้ เชน  
 (1) ความสําคัญของเนื้อหา 
 (2) แหงที่มาของขอมูลขาวสาร 
 (3) วิธีการนําไปใชประโยชน 
 (4) จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
 (5) ผลกระทบหากมีการเปดเผย 
 (6) หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเรื่อง หรือผูอนุมัติ 
    
 การแสดงช้ันความลับ 

 เคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับใหใชตัวอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญกวา
ตัวอักษรธรรมดา โดยใชสีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นไดเดนและชัดเจน 
 การแสดงช้ันความลับใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ขอมูลขาวสารท่ีมีสภาพเปนเอกสารใหแสดงชั้นความลับที่กลางหนากระดาษท้ัง
ดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารนั้น ถาเอกสารเขาปกใหแสดงไวที่ดานของปก
หนาปกหลังดวย  
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แนวขอสอบ  
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
6.ผูมีอํานาจออกฎ กระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ในฉบับนี้คือผูใด 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ประธานศาลฎีกา    ง. ประธานศาลยุติธรรม 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม         
พระราชบัญญัตินี้ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 6) 
 
7.ผูใดมิใชคณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 
 ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 

ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง”
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคณุวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกนิเกาคน เปน
กรรมการ  (พรบ.วิธีปฏบิัติฯ มาตรา 7) 

 
8.คณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง มวีาระอยูในตาํแหนงคราวละก่ีป 
 ก. คราวละสองป    ข. คราวละสามป 
 ค. คราวละสีป่     ง. คราวละหาป 
 ตอบ ข. คราวละสามป 

ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได  (พรบ.วธิีปฏิบัติฯ มาตรา 8) 
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9.หนวยงานใดทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชมุ 
 ก. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษา
หาขอมูลและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 10) 
 
10.ในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตัิตาม พรบ.นี้ ตองนําเสนอ 

ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละกี่ครัง้ 
 ก. 1 ครั้ง     ข. 2 ครั้ง 
 ค. 3 ครั้ง     ง. 4 ครั้ง 
 ตอบ ก. 1 คร้ัง 

จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง
คราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (พรบ.วธิีปฏิบัติ
ฯ มาตรา 11) 
 
11.ผูที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไมไดคือขอใด 
 ก. เปนคูกรณีเอง    ข. เปนคูหมั้นของคูกรณ ี
 ค. เปนญาตขิองคูกรณ ี   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทาํการพิจารณาทางปกครองไมได 
            (1) เปนคูกรณีเอง 
            (2) เปนคูหมั่นหรือคูสมรสของคูกรณี 
            (3) เปนญาติของคูกรณ ีคือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือ  
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
3.รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือขอใด 
 ก. สวนกลาง, สวนทองถิ่น 
 ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 
 ค. สวนกลาง, สวนภูมิภาค 
 ง. สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนนครบาล 
 ตอบ ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 

รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือ สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวน
ทองถิ่น ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 4 ใหจัด
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

 
(1)   ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2)   ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3)   ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 
4.ในการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนนั้น จะตองคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 
 ก. คุณภาพและปริมาณงาน 
 ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 
 ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล 
 ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน 

การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของสวน
ราชการนั้น ๆ ไวดวย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5) 
 
5.ผูใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน นี้ 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. ปลัดกระทรวง 
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 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ง. คณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 6) 
   
6.ในการจัดระเบียบบรหิารราชการสวนกลางนั้นจะประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวัด, อําเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้ 
(1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2)   กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3)   ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4)   กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือ 

ไมสังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7) 
 

7.สํานักนายกรัฐมนตรีมฐีานะเปนหนวยงานใด 
 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 
 ค. กรม     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ก. กระทรวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 2) 
 
8.การบริหารราชการสวนกลางนั้นมีฐานะเปนอยางไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นิติบุคคล 


