
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ขอบเขตเนื้อหา 

 
สวนที่ 1 ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานราชการ 

1. ความรูทางดานวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม   
- ความรูทางการเมือง การปกครอง        7 
- ความรูทางดานการบริหารราชการแนวใหม       15 

2.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดลอมปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   
ของประเทศไทยและของตางประเทศ 
 - ความรูทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ         23 
3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย        105 

- ประวัติกระทรวงมหาดไทย          105 
- ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกระทรวงมหาดไทย        131 
- หนาท่ีและความรับผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย       131 
- พันธกิจ           132 
- วิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย          132 
- ประเดน็ยุทธศาสตร          132 

4. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย      145 
- ประวัติสํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย        145 
- อํานาจและหนาท่ี          146 

- หนวยงานภายใน          147 

- โครงสรางราชการ          147 

- วิสัยทัศน            148 

- พันธกิจ            148 
- ประเดน็ยุทธศาสตร          149 

5.ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ 
 - สรุปสาระสําคัญ ระเบียบบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ.2534 และแกไขถึง ฉ.ท่ี 8 พ.ศ.2553 157 
 - สรุปสาระสําคัญ พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  164 
 - สรุปสาระสําคัญ วิธีปฏิบตัิราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และแกไขถึง ฉ.ท่ี 2 พ.ศ.2557 170 
 - สรุปสาระสําคัญ ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540     180 
 - สรุปสาระสําคัญ ระเบียบฯ การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544    187 
 - สรุปสาระสําคัญ งานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2548    196 

- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551     209 
 - สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. ความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539    230 



3 
 

  - สรุปสาระสําคัญ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และท่ีแกไขเพ่ิมฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2543  233 
  - สรุปสาระสําคัญ ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกไขเพ่ิมเติม 
    ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2543          240 
  - สรุปสาระสําคัญ ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  294 
  - สรุปสาระสําคัญ จริยธรรมของขาราชการ       300 
6. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
 - สรุปสาระสําคัญ กฎหมายท่ัวไป         315 
 - สรุปสาระสําคัญ กฎหมายอาญา        320 
 - สรุปสาระสําคัญ กฎหมายแพงและพาณิชย       326 
 - สรุปสาระสําคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง       332 
 - สรุปสาระสําคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      343 
 

สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองทองที ่
1. กฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองที่ 

- สรุปสาระสําคัญ  พ.ร.บ. เทศบาล 2496 ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552    352 
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2457 และแกไขเพ่ิมเติม 
   ถึงฉบบัท่ี 12 พ.ศ.2552          365 

- ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาต ิฉบับท่ี 102/2557  
   เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี       374 
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
   และแกไขถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552         375 

- สรุปสาระสําคัญ  กฎหมายและระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับกํานนั  
             ผูใหญบาน ฯลฯ และคณะกรรมการหมูบาน       381 
2. กฎหมายเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร 
 - สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และแกไขเพ่ิมเติม    387 
 - สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.บตัรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม   391 
 - สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว       393 
 - สรุปสาระสําคัญ ช่ือบุคคล พ.ศ.2505 และแกไขเพ่ิมเติม      395 

- สรุปสาระสําคัญ คาํนําหนานามหญิง พ.ศ.2551       398 
3. กฎหมายเก่ียวกับฝายปกครอง 
 - สรุปสาระสําคัญ อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบดิ ดอกไมเพลิง      400 

    และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ.2490 และแกไขเพ่ิมเติม 
 - สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 และแกไขเพ่ิมเติม      410 
 - สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. ควบคุมการเร่ียไร พ.ศ.2487      415 



4 
 

 - สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ.2474  
และแกไขเพ่ิมเติม           418 
 -. สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. โรงรับจํานาํ พ.ศ.2505      421 

 -. สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547       427 
 -. สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และแกไขเพ่ิมเติม    434 
 -. สรุปสาระสําคัญ ทะเบียนพินัยกรรม        438 

4. ความรูเกี่ยวกับการอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน การรักษาความ 
สงบเรียบรอย การรักษาความม่ันคงภายในและการจัดระเบียบสงัคมในหนาที่ 
ของกรมการปกครอง  
 - การอํานวยความเปนธรรมในอํานาจหนาท่ีของฝายปกครอง     440 
 - การคุมครองในคดีอาญา          442 
 - การไกลเกล่ียขอพิพาท          444 

 
สวนที่ 3 ความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ 

ความรูพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ           448 

แนวขอสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY        472 
แนวขอสอบ  VOCABULARY         476 
แนวขอสอบ  Reading Comprehension        481 
  

สวนที่ 4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ 
นโยบาย              499 
นักวางแผน               510 
โครงการ (Program)            516 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร          529 
แนวทางการจดัทําแผนยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ       532 
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)       543 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11        557 
การบริหารจัดการ             566 

 
 
 
 



5 
 

สวนที่ 1 
“ความรูทางดานวิชาทางการเมือง การ

ปกครองและการบริหารราชการแนวใหม” 
 
 

 
 
 ความรูทางการเมือง การปกครอง 
 
 
 ความรูทางดานการบริหารราชการแนวใหม 
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 ความรูทางดานวิชาทางการเมือง การปกครอง 

และการบริหารราชการแนวใหม  

 

 ความหมายของการเมืองและการปกครอง 
 การเมือง (Politics) หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการแขงขันเพ่ือการแสวงหาอํานาจ ซ่ึงสงผล
กระทบตอสังคมท้ังสังคมหรือสังคมสวนใหญ เชน การแขงขันกันเพ่ือจัดต้ังรัฐบาล  เปนตน 
 การปกครอง  (Government)  หมายถึง  การบริหารหรือการวางระเบียบกฎเกณฑ
สําหรับสังคม เพ่ือใหสังคมมีความสุข  หรือเพ่ือใหเกิดการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกสังคม 
 การเมืองและการปกครอง  มีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกัน  เพราะการปกครองหรือการ
บริหารวางระเบียบกฎเกณฑเพ่ือใหเกิดการบําบัดทุกขบํารุงสุขนั้น จําเปนตองอาศัยอํานาจการเมือง
จึงจะดําเนินการไดสําเร็จ 

 
 อํานาจอธิปไตย 
 อํานาจอธิปไตย  (Sovereignty)  คืออํานาจเด็ดขาดและเต็มท่ีท่ีจะบัญญัติบังคับและตัดสิน
กฎหมายสําหรับประชาชนภายในอาณาเขตของรัฐ  และเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  
ประเทศท่ีเปนเอกราชจะตองมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเองในการดําเนินกิจการตางๆ  โดยอิสระ  
ไมถูกบังคับควบคุมหรือแทรกแซงโดยประเทศอ่ืน 

 อํานาจอธิปไตย  มี  3  ประการคือ 
1. อํานาจในการออกกฎหมาย  เรียกวาอํานาจนิติบัญญัติ 
2. อํานาจในการนํากฎหมายไปบังคับใช  เรียกวา  อํานาจบริหาร 
3. อํานาจในการตัดสินคดีตามตัวบทกฎหมาย  เรียกวา  อํานาจตุลาการ 

 

 รูปแบบการปกครอง 
 สามารถแบงรูปการปกครองโดยใชจํานวนของผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดดังนี้ 
 1.  การปกครองโดยคนๆ  เดียว  (เผด็จการ) 

- ถาปกครองเพ่ือประชาชน  เรียกวา  ราชาธิปไตย 
- ถาปกครองเพ่ือตัวเอง  เรียกวา  ทุชนาธิปไตย  (ทรราช) 

การปกครองแบบเผด็จการประชาชนไมสามารถควบคุมถอดถอนผูปกครองได 
2.  การปกครองโดยคณะบุคคล  (เผด็จการ) 

- ถาปกครองเพ่ือประชาชน  เรียกวา  อภิชนาธิปไตย 
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- ถาปกครองเพ่ือคณะตัวเอง  เรียกวา  คณาธิปไตย 
3.  การปกครองโดยคนท้ังหมดหรือเสียงสวนใหญ 

- ถาปกครองเพ่ือประชาชน  เรียกวา  ประชาธิปไตย 
- ถาปกครองเพ่ือฝูงชนผูกอความไมสงบ   เรียกวา  ฝูงชน 

  สรุป  รูปแบบการปกครองท่ีมีจุดมุงหมายในการปกครองเพ่ือประชาชน ไดแกราชาธิปไตย  
อภิชนาธิปไตย และประชาธิปไตย  สวนรูปแบบการปกครองท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือผูปกครอง ไดแก  ทุ
ชนาธิปไตย, คณาธิปไตยและฝูงชน 

จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปรูปแบบการปกครองเปนตารางไดดังนี้ 
จํานวนผูเปนเจาของ 
อํานาจอธิปไตย 

จุดมุงหมายในการปกครอง 
เพื่อประชาชน เพื่อตัวผูปกครอง 

คนเดียว 
คณะบุคคล 
ประชาชนท้ังหมด 

ราชาธิปไตย (Monarchy) 
อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) 
ประชาธิปไตย (Democracy) 

ทุชนาธิปไตย (ทรราช) (Tyranny) 
คณาธิปไตย  (Oligarchy) 
ฝูงชน  (Mob – rule) 

 หมายเหตุ คําวา“เผด็จการ” หมายถึงรูปการปกครองท่ีอํานาจไมไดอยูท่ีประชาชนท้ังหมด  
ซ่ึงมีท้ังดีและเลว  สวนคําวา“อนาธิปไตย” (Anarchy) หมายถึงสภาพความสับสนวุนวายอันเกิดจาก
การท่ีบานเมืองไมมีกฎหมาย  ไมมีรัฐบาล 
 เอ็ดวารด  ชิลส (Edward  Shils)  เห็นวา  ระบบการเมืองไทยในสมัยรัฐบาลทหารนั้น  
เรียกวาเปนระบบการเมืองแบบคณาธิปไตยนําสมัย  หรือ  เรียกอีกอยางหน่ึงวา  ประชาธิปไตยช้ีนํา 
 ระบบการเมืองแบบคณาธิปไตยนําสมัยมีลักษณะเดนดังนี้ 

1. เปนระบบการเมืองท่ีถูกครอบคลุมโดยระบบราชการ  และ/หรือคณะทหาร 
2. มีรัฐธรรมนูญท่ีไมเปนประชาธิปไตยหรือไมมีรัฐธรรมนูญ 
3. มีเปาหมายในการสรางประชาธิปไตย 
4. มีจุดมุงหมายสําคัญ  คือ  พยายามสรางประสิทธิภาพและความมีเหตุผลในการ

บริหารงาน 
  ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยชี้นํา  คือ  รูปแบบการเมืองท่ีรวมอํานาจไวท่ีฝายบริหาร  
และระบบราชการแมจะมีรัฐสภา  มีการเลือกต้ัง  มีเสรีภาพทางการเมืองบางแตก็เปนในแงรูปแบบ
เทานั้นในพฤติกรรมความเปนจริงฝายนิติบัญญัติยังไมเขมแข็งหรือเปนหลักได 
 
 ลักษณะการใชอํานาจ 
 โดยท่ัวไปสามารถแบงลักษณะการใชอํานาจออกเปน  3  ลักษณะ  คือ 
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ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับกระทรวงมหาดไทย 
               ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 กระทรวงมหาดไทย มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การ
พัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนา
เมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
 
หนาที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย  
              เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ 
ประกอบดวยแลว ภารกิจและอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย สรุปได 4 ประการ คือ   

1. ดานการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
อํานวยการเลือกตังองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง
ทุกระดับ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การ
ปกครอง และการบริหาร หนวยราชการสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และการรักษาความมั่นคง
ของชาติ 

2. ดานเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ
และความเปนอยูของประชาชน ซึ่งจะตองประสานและ รวมมือกันอยางใกลชิดกับสวน
ราชการตาง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการ
จัดตั้งกลุมเกษตรกร การคุมครองผูเชานา การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอก
เขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร เปนตน 

3. ดานสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และ
การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม เปนตน 

4. ดานการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดชุมชนการจัดท่ีดิน การใหบริการขั้นพื้นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ 
และการใหบริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง เปนตน  
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พันธกิจ 
   1. กํากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การ
ปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งสงเสริม การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   2. รักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ
ตางประเทศ    
  3. อํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในระดับพื้นที่ 
 4. สงเสริมการพัฒนาเมือง โครงสรางกายภาพ การใชประโยชนที่ดินทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
  5. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาและแกไข ปญหาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
  6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
  7. ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 
 
วิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย  

"เปนกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อบําบัดทุกข 
บํารุงสุขประชาชน"    
  
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เขมแข็ง 
2. การพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการท่ีดินเพื่อเชื่อมโอกาสสู

ประชาคมอาเซียน 
3. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขาย

อยางย่ังยืน ภายใตวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การสรางเสริมความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายใน การอํานวยความเปนธรรม 

และการพัฒนากฎหมาย/บงัคับใชกฎหมายอยางยุติธรรมในสังคม 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพิบัติภัย (ภัยพิบัติ) โดยสรางความ

พรอมรับการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน 
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 ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534  
และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิ ธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน 

การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ ตามความ

เหมาะสมของแตละภารกิจ 
ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังนี้ 

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

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  

 การบริหารราชการในตางประเทศ 
 “คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจําการในตางประเทศซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 

สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซ่ึงเรียกช่ือเปนอยางอื่นและ
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ปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวรไทยประจํา

องคการระหวางประเทศ 
“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงไดรับ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน

กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวน

ราชการซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 
“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึง

ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณีของ

คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวนราชการ 

ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 
 ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา

รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน

ตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัวหนาคณะผูแทน

เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 
หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนท่ีมิใชบุคคลใน

คณะผูแทนซ่ึงประจําอยูในประเทศท่ีตนมีอํานาจหนาท่ี  
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงต้ังและการเลื่อน

ข้ันเงินเดือน 
  

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังนี้ 

(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

จังหวัด 
 ใหรวมทองท่ีหลาย ๆ อําเภอต้ังข้ึนเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล การต้ัง ยุบ และ

เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 
จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 
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 สรุปสาระสําคัญ พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

  
 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา 
“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแกการบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 
 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมี
เปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ

สังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ

โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหาร

ราชการดังตอไปนี้ 
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(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
แนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต  สามารถตรวจสอบได
และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน   กําหนด

ข้ันตอนการดําเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 
(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม    และประชาชนผูรับบริการ 

เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  
(5) ในกรณีท่ีเกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและอุปสรรคนั้น

โดยเร็ว   
 
 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา

และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน   
 (4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ

ประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณรวมท้ัง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ
ในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี

เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร 
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
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 สรุปสาระสําคัญวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง  
พ.ศ.2539 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

  

           พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
            (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
           (2) องคกรท่ีใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
            (3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
            (4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
            (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
            (6) การดําเนินงานเกี่ยวกบันโยบายการตางประเทศ 
            (7) การดําเนินงานเกี่ยวกบัราชการทหารหรือเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีทางยุทธการรวมกับ
ทหารในการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและ

ภายในประเทศ 
            (8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
            (9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
          "วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาท่ีเพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
           "การพิจารณาทางปกครอง" หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ี
เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง 
          "คําส่ังทางปกครอง" หมายความวา 
           (1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวาง
บุคคลในอันท่ีจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ

หนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชนการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
            (2) การอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
           "กฎ" หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเปนการท่ัวไปโดยไมมุงหมายแกกรณีใดหรือ
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บุคคลใดเปนการเฉพาะ 
           "คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท" หมายความวา คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายท่ีมี
การจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย 
           "เจาหนาท่ี" หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบคุคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบให
ใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดต้ัง
ข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรอืไมก็ตาม 
           "คูกรณี" หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบงัคับของ
คําสั่งทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะ
ถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง 
            นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศ   
 
 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

ใหคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน เปนกรรมการ 
ใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยแตงต้ังจากผูซ่ึงมี

ความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหาร

ราชการแผนดิน แตผูนั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใหเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
          กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการซ่ึงพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
 
 สํานักงานเลขานุการและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุมการศึกษาหาขอมูลและกิจการตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
         (1) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติตาม 
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 สรุป พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แกไข

เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 

 
 ความหมาย 

“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับบรรจุและแตงต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝายพลเรือน 

“ขาราชการฝายพลเรือน” หมายความวา ขาราชการพลเรือน และขาราชการอื่นในกระทรวง 

กรมฝายพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น 
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง และ 

หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม 
“อธิบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรม 
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม และสวนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและมีฐานะ ไม

ตํ่ากวากรม 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

มีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.”ประกอบดวยนายก 

รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 

เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง จากผูทรงคุณวุฒิ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเปนท่ี

ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปน

กรรมการและเลขานุการ 
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 กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง และมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว 
 กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังใหอยูในตําแหนงไดคราวละสามป ถา

ตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวาสามคน ให

กรรมการท่ีเหลือปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 
 เม่ือตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการแทนภายใน

กําหนดสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการ

แทนก็ได  
 ก.พ. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดานมาตรฐานคาตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รวมตลอดทั้งการวางแผนกําลังคนและดานอื่นๆ เพ่ือใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินการ 
(2) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิมคา

ครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับขาราชการฝายพลเรือนใหเหมาะสม 
(3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหาร    และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 

ขาราชการพลเรือน เพ่ือสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 
(4) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ 
(5) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการใหคําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้กฎ ก.พ. เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับได 

(6) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้ง 
กําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีเปนปญหา มติของ ก.พ. ตามขอนี้ เม่ือไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 
(7) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ

พลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหาร ทรัพยากร

บุคคล รวมท้ังตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจเรียก

เอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ มา

ช้ีแจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีไปยัง ก.พ. 
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 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 

 
 พ.ร.บ. ความผิดตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา  

  พ.ร.บ. นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  
 ความหมาย 

 "เจาหนาท่ี" หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวา

จะเปนการแตงต้ังใน ฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด  
 "หนวยงานของรัฐ" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยาง

อื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาคราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราช 

บัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย  
  หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาท่ีของตนไดกระทํา

ในการปฏิบัติหนาท่ี ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟอง

เจาหนาท่ีไมได ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวา

กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐท่ีตองรับผิด  
  ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีมิใชการกระทํา ในการปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาท่ีตองรับ
ผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาท่ีไดโดยตรงแตจะฟองหนวยงาน

ของรัฐไมได  
  ในคดีท่ีผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ี
ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีท่ีผูเสียหายฟองเจาหนาท่ี ถาเจาหนาท่ีเห็นวาเปนเรื่องท่ี
หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีดังกลาว มีสิทธิขอให
ศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นอยูเรียกเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐ แลวแตกรณี เขามาเปนคูความในคดี 
ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีท่ีถูกฟองมิใชผูตองรับผิด ให

ขยายอายุความ ฟองรองผูท่ีตองรับผิดซ่ึงมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันท่ีคํา
พิพากษานั้นถึงท่ีสุด  
  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพ่ือการละเมิด
ของเจาหนาท่ี ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาท่ีผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
ดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาท่ีไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง  
 สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความ

รายแรงแหงการกระทําและ ความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของ
ความเสียหายก็ได  
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 ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการ

ดําเนินงานสวนรวม ใหหัก สวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจาก

เจาหนาท่ีหลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาท่ีแตละคนตอง รับผิดใชคา
สินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น  
   ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ี ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิท่ีจะเรียก
ใหอีกฝายหน่ึงชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของ

รัฐหรือเจาหนาท่ีไดใชคาสินไหมทดแทนน้ันแกผูเสียหาย  
 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเปนผูกระทําละเมิดตอ หนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ
ท่ีผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีการเรียกรอง คาสินไหมทดแทนจาก
เจาหนาท่ีใหนําบทบัญญัติมาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติ หนาท่ีใหบังคับ
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก

เจาหนาท่ีท้ังสองประการ ใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิด

และรูตัวเจาหนาท่ี ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ เห็นวา เจาหนาท่ีผู
นั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของ

กระทรวงการคลัง  
  ในกรณีท่ีผูเสียหายเห็นวาหนวยงานของรัฐ ตองรับผิด ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอ

หนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย ท่ีเกิดแกตนก็ได ในการนี้
หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอน้ันโดยไมชักชา เม่ือ

หนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็

ใหมีสิทธิรองทุกข ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจง ผลการวินิจฉัย ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีไดรับ
ตามวรรคหน่ึงใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไมอาจ พิจารณาไดทันในกําหนด
นั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงาน 
ของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาให อีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทน ท่ีหนวยงานของรัฐไดใชใหแก

ผูเสียหาย หรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาท่ี ผูนั้นไดกระทําละเมิด
ตอหนวยงานของรัฐ ใหหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายมีอํานาจ ออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชําระ

เงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด  
  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพ่ือให เจาหนาท่ีซ่ึงตองรับผิด สามารถผอนชําระเงินท่ี
จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณแหง

กรณีประกอบดวย  
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 ความรูเก่ียวกับการอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน 

การรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความม่ันคงภายในและ

การจัดระเบียบสังคม 
 

 การอาํนวยความเปนธรรมในอํานาจหนาที่ของฝายปกครอง 
 การจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน  

กองอาสารักษาดินแดนแบงออกเปนสองสวน คือ 
(1) สวนกลาง 
(2) สวนภูมิภาค  

ให มีกรรมการคณะหนึ่ งจํ านวนไมนอยกว าสิบคน  และไม เกินยี่ สิบคน  เรียกว า

“คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนรองประธาน โดยตําแหนง สวนกรรมการอื่น 

เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงต้ังและถอดถอน

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจและหนาท่ีจัดและดําเนินงานกองอาสา

รักษาดินแดนโดยท่ัวไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความม่ันคงแหงชาติ และวาง

ระเบียบและขอบังคับสําหรับกองอาสารักษาดินแดน ดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคัดเลือก และการใหออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(2) กําหนดยศ ช้ัน ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(3) กําหนดเหลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(4) กําหนดหลักสูตร การอบรม และการฝก 
(5) กําหนดการใชจายและงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน 
(6) กําหนดการเก็บ รักษา และการใชอาวุธ 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้ 
(1) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูในทองท่ีท่ีเขาเปนสมาชิก 
(2) มีสัญชาติไทย 
(3) มีอายุต้ังแต ๑๗ ปบริบูรณข้ึนไป แตไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ 
(4) มีรางกายสมบูรณ และสมควรแกการเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(5) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(6) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแหงศาสนาใด 
(7) ไมเปนสมาชิกกองอาสากาชาด 
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(8) ไมเปนทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(9) ไมเปนผูมีพฤติการณอันเปนท่ีรังเกียจ เชน เปนคนเสเพลอันธพาล หรือเปนผูติดยา

เสพติดใหโทษ หรือเปนผูมีสันดานเปนผูราย เปนตน 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี 3 ประเภท คือ 
(1) ประเภทสํารอง คือสมาชิกท่ียังไมไดเขารับการฝกหัดและอบรม 
(2) ประเภทประจํากอง คือสมาชิกท่ีไดรับการฝกหัดและอบรม และบรรจุอยูในอัตรากําลัง 
(3) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกท่ีไดปลดออกจากประจํากอง 

 
 หนาที่ของกองอาสารักษาดินแดน 

กองอาสารักษาดินแดนมีหนาท่ี 
(1) บรรเทาภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของขาศึก 
(2) ทําหนาท่ีตํารวจรักษาความสงบภายในทองท่ีรวมกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
(3) รักษาสถานท่ีสําคัญและการคมนาคม 
(4) ปองกันจารกรรม สดับตรับฟง และรายงานขาว 
(5) ทําการชวยใหความสะดวกแกฝายทหารตามที่ทหารตองการ และตัดทอนกําลังขาศึก 
(6) เปนกําลังสํารองสวนหนึ่งท่ีพรอมจะเพ่ิมเติมและสนับสนุนกําลังทหารไดเม่ือจําเปน 
เจาหนาท่ีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหนาท่ี 
(1) กระทําตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาท่ีสั่งการโดยชอบ 
(2) ปฏิบัติตามหนาท่ี ระเบียบ ขอบังคับ และวินัยของกองอาสารักษาดินแดน 

  
 สิทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองอาจไดรับสิทธิบางประการตลอดระยะเวลา

ท่ียังประจํากองอยู ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 
เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี จะไดรับ

การรักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 
เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ เนื่องในการ

ปฏิบัติหนาท่ีใหไดรับบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญโดยอนุโลม 
 
 

……………………………………………………………… 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 
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แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


