
1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
 
สรุปสาระสําคัญ ประมวลกฎหมายอาญา        5 
สรุปสาระสําคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      38 
แนวขอสอบ            77 
กฎหมายลักษณะพยาน         86 
พรบ.วิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539      132 
สรุปสาระสําคัญ พรบ.วิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539    154 
แนวขอสอบ พรบ.วธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539    167 
พรบ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม      175 
ประกาศ คณะรักษาความสงบเรื่องแกไขเพิ่มเติมผูรักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 กับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจ       222 
กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.2556      228 
กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 2551  

และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556           243 
แนวขอสอบ พรบ.ตํารวจ  พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม     265 
สรุป พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี    280 
แนวขอสอบ พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   286 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

สรุปสาระสําคัญกฎหมายอาญา 
 

ความผิด 
เก่ียวกับทรัพย 

 
หมวด 1 ความผิดฐานหลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย 

 
ความผิดตามหมวด 1 นี้มี 2 ฐานความผิด คือ ความผิดฐานลักทรัพยและ

ความผิดฐานวิ่งราวทรพัยมี 5 มาตราดวยกัน 
 

 
มาตรา 334 ความผิดฐานลักทรัพย 

ตัวบท 
 ผูใดเอาทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต  ผูนั้น

กระทําความผิดฐานลักทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามปและปรับไมเกินหกพันบาท 
 

องคประกอบความผิด มาตรา 334  มอีงคประกอบความผิดดังนี้ 
1. เอาไป 
2. ทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอืน่เปนเจาของรวมอยูดวย 
3. โดยเจตนา 
4. โดยทุจริต 

 คําอธิบาย 
 เอาไป หมายความวา  เอาไปจากการครอบครองของผูอื่น ทั้งนี้จะเปนการที่

เจาของทรัพยครอบครองทรัพยนั้นเองหรือครอบครองโดยใหผูอื่นยึดถือทรัพยนั้นไวแทนก็ได 
 การเอาไปจะเอาไปดวยวิธอียางใดก็ไดแตตองเปนการทําใหทรัพยนั้นเคล่ือนที่

ไปจากที่เดิมในลักษณะที่จะพาเอาไปได 
 การเอาไปนี้ตองเปนการเอาไปอยางถาวรในลักษณะเปนการตัดสิทธิของเจา

ทรัพย  มิใชเปนการเอาไปชั่วคราว  ปกติทรัพยที่ผูกระทําผิดเอาไปโดยทุจริตนั้นเปน
สังหาริมทรัพย  แตการเอาไปซึ่งอสังหาริมทรัพยก็อาจมีการเอาไปได เชน ขุด เอาดินไป รื้อ 
เอาฝาบานไป เปนตน 
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 การลักทรัพย  เปนเรือ่งการเอาทรัพยของผูอืน่หรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยู
ดวยไปจากการครอบครองของผูอืน่โดยทุจริต 

 การครอบครองทรัพย  หมายถึงการยึดถือทรัพยโดยมีเจตนาที่จะยึดถือไว
เพื่อตนเองและผูครอบครองมีฐานะเปนผูมีอํานาจเหนือทรัพยนั้นอยางแทจริง 

ทรัพยของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย  หมายความวาทรัพยที่เอา
ไปนั้นตองเปนทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย 

ตัวอยางที่ 1 แดงเอาหนังสือซึ่งอยูในการครอบครองของดําไปโดยทุจริตแดงมี
ความผิดฐานลักทรัพย 

ตัวอยางที่ 2ดํากับแดงเขาหุนกันซื้อหนังสือเลมหนึ่ง ขณะดําครอบครองหนังสือ
เลมนั้นอยู  แดงเอาหนังสือนั้นไปโดยทุจริต  แดงก็มีความผิดฐานลักทรัพยเชนกัน แมแดงจะ
มีสวนรวมเปนเจาของในหนังสือเลมนั้นอยูดวยก็ตาม 
 ขอสังเกต  ตามตัวอยางที่ 2  ถาแดงเอาหนังสือเลมนั้นไปโดยทุจริตระหวางที่หนังสือ
เลมนั้นอยูในความครอบครองของแดง แดงมีความผิดฐานยักยอก ตามมาตรา 352 

โดยเจตนา  หมายความวาผูกระทําตองมีเจตนาตามมาตีรา 59 วรรคสอง 
โดยทุจริต หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได โดยชอบดวยกฎหมาย

สําหรับผูกระทําเองหรือผูอื่น 
 

 ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา 
1. คําพิพากษาฎีกาที่ 535/2500  โคของผูเสียหายติดรวมอยูในฝูงโคของจําเลย 

ผูเสียหายแยกออกไมไดจึงพูดส่ังใหจําเลยดูไวใหดวยเด๋ียวจะมาเอา จําเลยรับคําแลวพาฝูงโค
ไปบานและพาโคของผูเสียหายไป เปนความผิดฐานลักทรัพย 

2. คําพิพากษาฎีกาที่ 519/2502  จําเลยเก็บกระเปาเงินของเจาทรัพยซึ่งเหน็บ
ไวที่เอวแลวเล่ือนหลุดไปจากเอวในขณะที่ดูภาพยนตรใกลกัน ถือวาทรัพยยังคงอยูในความ
ยึดถือของเจาทรัพยไมใชทรัพยที่อยูในสภาพของตกหาย เมื่อจําเลยเอาไปเสียยอมเปน
ความผิดฐานลักทรัพยมิใชยักยอกเก็บของตก 

3. คําพิพากษาฎีกาที่ 179/2509  จําเลยลอบเปดกระเปาถือที่ผูเสียหายฝาก
จําเลยใหดูชั่วคราว  แลวเอาสรอยกับธนบัตรไป  เปนความผิดฐานลักทรัพยไมใชยักยอก 

4. คําพิพากษาฎีกาที่ 1403/2510  คนราย 3 คน รวมกันลักรถยนตจิ๊ป โดยคน
หนึ่งทําหนาที่ขับรถ กําลังตอสายไฟใหเครื่องยนตติด อีก 2 คนชวยกันเข็นใหเครื่องยนตติด 
รถเคล่ือนไป 3 เมตร แตเครื่องยนตไมติดและเจาพนักงานตํารวจพบการกระทําผิดเสียกอน  
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มาตรา 362  ความผิดฐานบุกรุก 
 ตัวบท 

 ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูอื่นเพื่อถอืการครอบครองอสังหาริมทรัพย
นั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือเขาไปกระทําการใดๆ  อันเปนการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย ของเขาโดยปกติสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรบั 
 องคประกอบความผิด มาตรา 362 ความผิดแรก  มอีงคประกอบความผิดดังนี้ 

1. เขาไป 
2. ในอสังหาริมทรัพยของผูอื่น 
3. โดยเจตนา 
4. เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน 

 คําอธิบาย 
 เขาไป  หมายความวาผูกระทําความผิดตองลวงลํ้าเขาไปในอสังหาริมทรัพย

ของผูอื่นกลาวคือ ตองเขาไปท้ังตัวมิใชเพียงย่ืนมือหรืออวยัวะอื่นเขาไปเทานั้น 
ในอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน  หมายความวาการเขาไปนั้นตองเปนการเขาไปใน

ที่ดินหรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน เชน เขาไปในสวนหรือบานของผูอื่น เปนตน 
 หมายเหตุ  การเขาไปในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนทรัพยสินของแผนดินไมถือวาเขาไป
ในอสังหาริมทรัพยของผูอื่น  เพราะทรัพยของแผนดินไมมีเจาของ  แตถาเปนทรัพยของ
แผนดินที่กระทรวง  กรม  ยึดถือ  ไวแทนรัฐ  ถอืไดวาเปนอสังหาริมทรัพย 

อนึ่ง ผูอื่นหมายรวมถึงนิติบุคคลดวย 
 ขอสังเกต  

 1) บุคคลอาจมีความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพยของตนเองได เชน เจาของ
บานใหผูอื่นเชาบานของตน  เจาของบานอาจมีความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 362  ไดถา
เขาไปในบานหลังนั้นเพื่อถือการครอบครองและอาจมีความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 364 
ดวย 

 2) การเขาไปในสาธารณะสมบตัิของแผนดินไมผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 362  
เพราะสถานที่นั้นไมใชของผูอื่น  แตอาจเปนความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 364  ได 
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(2) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 
 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน 
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การส่ังการ การ
อนญุาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ
รวมถึงการออกกฎ 

(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ

ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 

 “คูกรณี” หมายความวา ผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปนกรรมการใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทาง
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผู
นั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
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 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แต
ยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการใหม 

คณะกรรมการวธิีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคล

ดังกลาวรองขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
(3) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น

ประกอบการพิจารณาได 
(4) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปน

ครั้งคราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(6) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
คําสั่งทางปกครอง 

เจาหนาที่ 
เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(1) เปนคูกรณีเอง 
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่

นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น 

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของ
คูกรณี 

(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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แนวขอสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 
9.หนวยงานใดทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชมุ 
 ก. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหา
ขอมูลและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 10) 
 
10.ในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม พรบ.นี้ ตองนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละกี่ครั้ง 
 ก. 1 ครั้ง     ข. 2 ครั้ง 
 ค. 3 ครั้ง     ง. 4 ครั้ง 
 ตอบ ก. 1 คร้ัง 

จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง
คราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (พรบ.วธิีปฏิบัติ 
มาตรา 11) 
 
11.ผูที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไมไดคือขอใด 
 ก. เปนคูกรณีเอง    ข. เปนคูหมั้นของคูกรณ ี
 ค. เปนญาตขิองคูกรณ ี   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทาํการพิจารณาทางปกครองไมได 
            (1) เปนคูกรณีเอง 
            (2) เปนคูหมัน่หรือคูสมรสของคูกรณ ี
            (3) เปนญาตขิองคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นอง
หรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้น 
            (4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตวัแทนของ
คูกรณ ี
            (5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณ ี
            (6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
          (พรบ.วิธีปฏิบัตฯิ มาตรา 13) 
 
12.ที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคดัคานปฏิบัตหินาที่ตอไป  ตองมคีะแนนเสียงเทาใดของ
กรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบตัิหนาที่ตอไปได 
 ก. ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง    ข. ไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 ค. ไมนอยกวาสองในสาม   ง. ไมนอยกวาสามในสี่ 
 ตอบ ค. ไมนอยกวาสองในสาม 
 ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคดัคานปฏิบัตหินาที่ตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบตัิหนาที่ตอไปได มติ
ดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับใหเปนที่สุด  (พรบ.วิธปีฏิบัติฯ มาตรา 15) 
 
13.ในกรณีที่มีการย่ืนคําขอหลายคําขอนั้นมีขอความทํานองเดียวกัน สามารถที่จะระบบุุคคล
ใดเปนตัวแทนรวมได ในกรณีเชนนีต้องมีผูลงชือ่รวมเกินกวากี่คน 
 ก. เกินสามสิบคน    ข. เกินหาสิบคน 
 ค. เกินหารอยคน    ง. เกินหนึ่งพันคน 
 ตอบ ข. เกินหาสบิคน 
             ในกรณีที่มีการย่ืนคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมีคูกรณีเกิน
หาสิบคนย่ืนคําขอท่ีมีขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุให
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บุคคลใดเปนตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวา
ผูที่ถูกระบุชือ่ดังกลาวเปนตัวแทนรวมของคูกรณเีหลานั้น (พรบ.วิธีปฏิบตัิฯ มาตรา 25) 
 
14.คําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการนั้น คูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการ 

วินิจฉัยรองทุกข ไดภายในกี่วันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน     ง. 120 วัน 
 ตอบ ค. 90 วัน 

คําส่ังทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
หรือไม ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวนิิจฉัยรองทกุขตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ภายในเกาสิบวันนบัแต
วันที่ไดรับแจงคําส่ังนั้น แตถาคณะกรรมการดังกลาวเปนคณะกรรมการวนิิจฉัยขอพพิาท 
สิทธิการอุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณใหเปนไปตามที่บญัญัติในกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (พรบ.วิธีปฏบิัติฯ มาตรา 48) 
 
15.ผูที่ไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง มีสิทธิไดรับคาทดแทนความ
เสียหาย ซึ่งตองรอคาทดแทนภายในระยะเวลาใด นับแตไดรบัแจงการเพกิถอน 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
 ค. 120 วัน     ง. 180 วัน 
 ตอบ ง. 180 วัน 

คําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคบัของมาตรา 51 อาจถูก
เพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของ
คําส่ังทางปกครองได และใหนําความในมาตรา 51 วรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม แตตองรองขอคาทดแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตไดรับแจงให
ทราบถึงการเพิกถอนนั้น (พรบ.วิธปีฏบิัติฯ มาตรา 52) 
 
16.คําส่ังทางปกครองทีก่ําหนดใหกระทํา แลวผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองฝาฝน 
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กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง  พ.ศ. 2556 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) และมาตรา 87 วรรคหนึ่ง แหง

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 จึงออกกฎ ก.ตร. ไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 กฎ ก.ตร. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

ขอ 2 ใหยกเลิกกฎ ก.ตร. วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ. 2547 
ขอ 3 เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัย 

หากผูบังคับบัญชาไดพิจารณาในเบื้องตนแลวไมมีมูลหรือมีมูลเพียงพอที่จะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงหรือมีพยานหลักฐานฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทํา
ผิดวินัยและสามารถสั่งการไดในกรณีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ก็ใหผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจพิจารณาสั่งการไปภายในอํานาจโดยไมตองสืบสวนขอเท็จจริง แตถาจะตองสืบสวน
ขอเทจ็จริงก็ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสืบสวนขอเท็จจริงที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
นี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ขอ 4 การสืบสวนขอเท็จจริง หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่ง
ผูมีหนาที่สืบสวนขอเท็จจริงไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหง
พฤติการณและการกระทําของขาราชการตํารวจผูถูกรองเรียนกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัย
วากระทําผิดวินัยวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม หรือผูนั้นไดกระทํา
ผิดวินัยตามที่ถูกกลาวหาหรือไมอยางไร 

ขอ 5 ภายใตบังคับขอ 3 กรณีที่ควรทําการสืบสวนขอเท็จจริง ไดแก 
(1) ผูบังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการตํารวจในบังคับบัญชาผูใดกระทํา

ผิดวินัย 
(2) มีผูรองเรียนกลาวหาวาขาราชการตํารวจในบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัยโดยผู

รองเรียนนั้นไดแจงชื่อและที่อยูของตนเองเปนที่แนนอน พรอมทั้งระบุพฤติการณแหงกรณีที่
กลาวหาวาขาราชการตํารวจกระทําผิดวินัยนั้น 

(3) สวนราชการอื่นหรือหนวยงานอื่นแจงมาใหทราบวาขาราชการตํารวจในบังคับ
บัญชาผูใดกระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทําผิดวินัย 
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(4) มีบัตรสนเทหกลาวหาวาขาราชการตํารวจในบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย 
ตามปกติการรองเรียนกลาวหาขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินัยในลักษณะเปนบัตรสนเทห
หามมิใหรับฟง เวนแตบัตรสนเทหนั้นระบุขอเท็จจริง พยานหลักฐานกรณีแวดลอม และหรือ
ระบุพยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสารชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดําเนินการ
สืบสวนได 

(5) กรณีปรากฏเปนขาวในสื่อสารมวลชนใด ๆ วาขาราชการตํารวจในบังคับบัญชา
ผูใดกระทําผิดวินัยตามปกติหากไมมีชื่อและที่อยูของผูรองเรียนกลาวหาหามมิใหรับฟง เวน
แตขาวในสื่อมวลชนนั้นระบุขอเท็จจริง พยานหลักฐาน กรณีแวดลอม และหรือระบุพยาน
บุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสารชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนได 

(6) กรณีอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชาเห็นควรใหมีการสืบสวนขอเท็จจริง 
ขอ 6 เมื่อมีกรณีตามขอ 5 เกิดข้ึน ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับสารวัตรหรือเทียบเทา 

ข้ึนไปดําเนินการสืบสวนดวยตนเองหรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือจะสั่งใหผูหนึ่ง
ผูใดทําการสืบสวนหรืออาจสงประเด็นไปใหเจาพนักงานอื่นชวยสืบสวนก็ได 

ขอ 7 เมื่อผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจไดส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังใหผูใด
ดําเนินการสืบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปแลว หามมิใหส่ังใหสืบสวนในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

ขอ 8 กรณีผูรองเรียนหรือสวนราชการอื่นหรือหนวยงานอื่นแจงมาตามขอ 5 (2) และ 
(3) ใหผูบังคับบัญชาที่รับเรื่องดังกลาวแจงผลการพิจารณาใหผูรองหรือสวนราชการหรือ
หนวยงานนั้น ๆทราบทุกกรณีโดยมิชักชา 

หมวด 2 
การแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวน 

ขอ 9 ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผูส่ังใหสืบสวนยกเวนนายกรัฐมนตรี และ 
คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวน จะตองไมเปนบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) รูเห็นเหตุการณในเรื่องที่สืบสวน 
(2) มีสวนไดเสียในเรื่องที่สืบสวน 
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกสืบสวน 
(4) เปนผูรองเรียนกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดา

มารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผูรองเรียนกลาวหา 
(5) มีเหตุอยางอื่นซึ่งนาเชื่ออยางย่ิงวาจะทําใหการสืบสวนเสียความเปนธรรม 
ขอความใน (1) ใหใชบังคับกับผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผูส่ังใหสืบสวน

เฉพาะในกรณีที่ผูนั้นรูเห็นเหตุการณในลักษณะมีสวนรวมกับการกระทําความผิด 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติตาํรวจแหงชาต ิพ.ศ. 2547 
และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 

 

 
17.ช้ันขาราชการตํารวจ มีกี่ระดับช้ัน 
 ก. 2 ระดับช้ัน     ข. 3 ระดับช้ัน 
 ค. 4 ระดับช้ัน     ง. 5 ระดับช้ัน 
 ตอบ ข. 3 ระดับชั้น 

ช้ันขาราชการตํารวจมีดังตอไปนี้ 
(1) ช้ันสัญญาบัตร ไดแก ผูมียศต้ังแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป 
(2) ช้ันประทวน ไดแก ผูมียศสิบตํารวจตรี สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จาสิบ

ตํารวจ และดาบตํารวจ 
(3) ช้ันพลตํารวจ ไดแก พลตํารวจสํารอง 

 
18.ขอใดมิไดหมายความถึงตํารวจช้ันประทวน 
 ก. สิบตํารวจตรี    ข. ดาบตํารวจ 
 ค. พลตํารวจสํารอง    ง. จาสิบตํารวจ 
 ตอบ ค. พลตํารวจสํารอง 
 
19. ในระหวางท่ียังไมมีการประกาศแตงต้ังยศตํารวจช้ันสัญญาบัตร จะแตงต้ังวาท่ียศตํารวจช้ัน
สัญญาบัตรช่ัวคราวก็ได ซ่ึงอํานาจในการแตงต้ังยศพลตํารวจตรีข้ึนไปเปนอํานาจของผูใด 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 ค. อธิบดีกรมตํารวจ    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

ในระหวางท่ียังไมมีประกาศพระบรมราชโองการแตงต้ังยศตํารวจช้ันสัญญาบัตรจะแตงต้ัง
วาท่ียศตํารวจช้ันสัญญาบัตรเปนการช่ัวคราวก็ได โดยใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูส่ังแตงต้ัง 

(1) ต้ังแตวาท่ียศพลตํารวจตรีข้ึนไป ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูส่ังแตงต้ัง 
(2) ต้ังแตวาท่ียศรอยตํารวจตรีข้ึนไป แตไมสูงกวาวาท่ียศพันตํารวจเอก ใหผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูส่ังแตงต้ัง  
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20. ในระหวางท่ียังไมมีการประกาศแตงต้ังยศตํารวจช้ันสัญญาบัตร จะแตงต้ังวาท่ียศตํารวจช้ัน
สัญญาบัตรช่ัวคราวก็ได ซ่ึงอํานาจในการแตงต้ังยศพันตํารวจเอกข้ึนไปเปนอํานาจของผูใด 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 ค. อธิบดีกรมตํารวจ    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ ข. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
คําอธิบายดังขอขางตน 

 
21. คณะกรรมการขาราชการตํารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวาอยางไร 
 ก. ก.ต.ร.     ข. ก.ตร. 
 ค. คณะ ก.ตร.     ง. คณะ ก.ต.ร. 
 ตอบ ข. ก.ตร. 

ใหมีคณะกรรมการขาราชการตํารวจคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ตร.” ประกอบดวย 
(1) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการขาราชการตํารวจ เลขาธิการ ก.พ. ผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ
ขาราชการตํารวจโดยตําแหนง 

(2) กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
จากผูซ่ึงไดรับการเลือก 
 
22. ขอใดเปนกรรมการขาราชการตํารวจโดยตําแหนง 
 ก. เลขาธิการ ก.พ.    ข. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 ค. จเรตํารวจแหงชาติ    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
  
23. ขอใดเปนคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 
 ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด   ข. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
 ค. ไมเปนขาราชการการเมือง   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ผูท่ีจะไดรับการบรรจเุขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
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37. ผูใดแตงเคร่ืองแบบตํารวจโดยไมมีสิทธิ จะตองระวางโทษจําคุกอยางไร 
 ก. ต้ังแตเจ็ดวันถึงสิบหาวัน   ข. ต้ังแตสิบหาวันถึงหน่ึงเดือน 
 ค. ต้ังแตหน่ึงเดือนถึงหน่ึงป   ง. ต้ังแตสามเดือนถึงหาป 
 ตอบ ง. ต้ังแตสามเดือนถึงหาป 

ผูใดแตงเคร่ืองแบบตํารวจโดยไมมีสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามเดือนถึงหาป 
 
 
38. หากกระทําผิดตามขอขางตน โดยอยูภายในเขตซึ่งประกาศใชกฎอัยการศึกหรือภาวะฉุกเฉิน 
จะตองระวางโทษอยางไร 
 ก. จําคุกต้ังแตสามเดือนถึงหน่ึงป  ข. จําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหน่ึงป 
 ค. จําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป   ง. จําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป 
 ตอบ ง. จําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป 

ผูใดแตงเคร่ืองแบบตํารวจโดยไมมีสิทธิ ถาการกระทําความผิดไดกระทําภายในเขตซึ่ง
ประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพ่ือกระทําความผิดอาญา ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป  
 
39. ผูใดแตงกายโดยใชเคร่ืองแตงกายคลายเคร่ืองแบบตํารวจ จนทําใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาตน
เปนตํารวจ ตองระวางโทษจําคุกอยางไร 

ก. ไมเกินเจ็ดวัน    ข. ไมเกินสิบหาวัน 
ค. ไมเกินสามเดือน    ง. ไมเกินหกเดือน 
ตอบ ค. ไมเกินสามเดือน 
ผูใดแตงกายโดยใชเคร่ืองแตงกายคลายเคร่ืองแบบตํารวจและกระทําการใด ๆ อันทําให

ราชการตํารวจถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง หรือทําใหเกิดความเส่ือมเสียแกราชการตํารวจ หรือทํา
ใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาตนเปนตํารวจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับต้ังแตหน่ึง
พันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําความผิด ไดกระทําภายในเขตซึ่งประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน หรือเพ่ือกระทําความผิดอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป  
 
40. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  กองทุนจะประกอบดวยเงินจากท่ีใด 
 ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    
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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 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม
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กับสถานการณรวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 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
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานัก
งบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวน
ราชการดําเนินการอยู เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวา
ภารกิจใด สมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดตั้ง
งบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 ในการจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค 
ที่จะใชราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับประกอบกัน 
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
22. เมื่อส้ินปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฎิบัติ
ราชการนําเสนอตอผูใด 
 ก. หัวหนาสวนราชการ   ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. ก.พ.ร.     ง. ก.พ. 
 ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี 

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอ
รัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดแลว ใหสํานัก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

ในกรณีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 
เมื่อส้ินปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
 
23. เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่ตองกระทําส่ิงใดและ
ใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม 
 ก. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ข. รวบรวมขอมูลการปฏิบัติราชการ 
 ค. สรุปผลการปฏิบัติราชการ   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ค. สรุปผลการปฏิบัติราชการ 

เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่สรุปผลการปฏิบัติ
ราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหมส่ังการ ทั้งนี้ เพื่อ
นายกรัฐมนตรีคนใหมจะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผนดินตอไป 
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35. การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีใด 

ก. เพื่อประโยชนในการรักษาความมัน่คงของประเทศ  
ข. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
ค. การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
กรณีมีความจําเปนอยางย่ิงเพื่อประโยชนในการรักษาความมัน่คงของประเทศ ความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวน
บุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน 
 
36.ในการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชานัน้ จะตองกระทําอยางไร 
 ก. กระทําเปนความลับ     

ข. เพื่อประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ 
 ค. เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 

สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบญัชาแตละระดับหรือ
หนวยงานในสวนราชการก็ได ทั้งนี้ การประเมนิดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปนไป
เพื่อประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ 
 
37.ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการท่ีมีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแกประชาชนให ก.พ.ร. เสนอตอผูใดในการจัดสรรเงินเพิ่ม
พิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการดังกลาว 
 ก. คณะรัฐมนตร ี    ข. ก.พ. 
 ค. สํานักงบประมาณแผนดิน    

ง. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี 

ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการท่ีมีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแกประชาชน ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่ม
พิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการหรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจาย 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

  
 


