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ขอบเขตเนื้อหา
สวนที่ 1 ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
1. ความรูทางดานวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม
- ความรูทางการเมือง การปกครอง
- ความรูทางดานการบริหารราชการแนวใหม
2.ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดลอมปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศไทยและของตางประเทศ
- ความรูทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
- ประวัติกระทรวงมหาดไทย
- ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
- หนาที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
- พันธกิจ
- วิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย
- ประเด็นยุทธศาสตร
4. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ประวัติสาํ นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- อํานาจและหนาที่
- หนวยงานภายใน
- โครงสรางราชการ
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร
5.ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ
- สรุปสาระสําคัญ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และแกไขถึง ฉ.ที่ 8 พ.ศ.2553
- สรุปสาระสําคัญ พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- สรุปสาระสําคัญ วิธีปฏิบตั ิราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และแกไขถึง ฉ.ที่ 2 พ.ศ.2557
- สรุปสาระสําคัญ ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- สรุปสาระสําคัญ ระเบียบฯ การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- สรุปสาระสําคัญ งานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
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- สรุปสาระสําคัญ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แกไขเพิ่มฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543
- สรุปสาระสําคัญ ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543
- สรุปสาระสําคัญ ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549
- สรุปสาระสําคัญ จริยธรรมของขาราชการ
6. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
- สรุปสาระสําคัญ กฎหมายทั่วไป
- สรุปสาระสําคัญ กฎหมายอาญา
- สรุปสาระสําคัญ กฎหมายแพงและพาณิชย
- สรุปสาระสําคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
- สรุปสาระสําคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองทองที่
1. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองที่
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. เทศบาล 2496 ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552
- ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 102/2557
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
และแกไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- สรุปสาระสําคัญ กฎหมายและระเบียบ ขอบังคับที่เกีย่ วของกับกํานัน
ผูใหญบาน ฯลฯ และคณะกรรมการหมูบาน
2. กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว
- สรุปสาระสําคัญ ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และแกไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสําคัญ คํานําหนานามหญิง พ.ศ.2551
3. กฎหมายเกี่ยวกับฝายปกครอง
- สรุปสาระสําคัญ อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.2490 และแกไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 และแกไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487
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- สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ.2474
และแกไขเพิ่มเติม
-. สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. โรงรับจํานํา พ.ศ.2505
-. สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547
-. สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และแกไขเพิ่มเติม
-. สรุปสาระสําคัญ ทะเบียนพินัยกรรม
4. ความรูเกี่ยวกับการอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน การรักษาความ
สงบเรียบรอย การรักษาความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคมในหนาที่
ของกรมการปกครอง
- การอํานวยความเปนธรรมในอํานาจหนาที่ของฝายปกครอง
- การคุมครองในคดีอาญา
- การไกลเกลีย่ ขอพิพาท
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สวนที่ 3 ความรูพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ
ความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ
แนวขอสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY
แนวขอสอบ VOCABULARY
แนวขอสอบ Reading Comprehension

448
472
476
481

สวนที่ 4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ
นโยบาย
นักวางแผน
โครงการ (Program)
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
การบริหารจัดการ
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สวนที่ 1
“ความรูทางดานวิชาทางการเมือง

การ
ปกครองและการบริหารราชการแนวใหม”

 ความรูทางการเมือง การปกครอง
 ความรูทางดานการบริหารราชการแนวใหม
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 ความรูทางดานวิชาทางการเมือง การปกครอง
และการบริหารราชการแนวใหม
 ความหมายของการเมืองและการปกครอง
การเมือง (Politics) หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการแขงขันเพื่อการแสวงหาอํานาจ ซึ่งสงผล
กระทบตอสังคมทั้งสังคมหรือสังคมสวนใหญ เชน การแขงขันกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาล เปนตน
การปกครอง (Government) หมายถึง การบริหารหรือการวางระเบียบกฎเกณฑ
สําหรับสังคม เพื่อใหสังคมมีความสุข หรือเพื่อใหเกิดการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกสังคม
การเมืองและการปกครอง มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน เพราะการปกครองหรือการ
บริหารวางระเบียบกฎเกณฑเพื่อใหเกิดการบําบัดทุกขบํารุงสุขนั้น จําเปนตองอาศัยอํานาจการเมือง
จึงจะดําเนินการไดสําเร็จ

 อํานาจอธิปไตย
อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) คืออํานาจเด็ดขาดและเต็มที่ที่จะบัญญัติบังคับและตัดสิน
กฎหมายสําหรับประชาชนภายในอาณาเขตของรัฐ และเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ประเทศที่เปนเอกราชจะตองมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเองในการดําเนินกิจการตางๆ โดยอิสระ
ไมถูกบังคับควบคุมหรือแทรกแซงโดยประเทศอื่น
อํานาจอธิปไตย มี 3 ประการคือ
1. อํานาจในการออกกฎหมาย เรียกวาอํานาจนิติบัญญัติ
2. อํานาจในการนํากฎหมายไปบังคับใช เรียกวา อํานาจบริหาร
3. อํานาจในการตัดสินคดีตามตัวบทกฎหมาย เรียกวา อํานาจตุลาการ

 รูปแบบการปกครอง
สามารถแบงรูปการปกครองโดยใชจํานวนของผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดดังนี้
1. การปกครองโดยคนๆ เดียว (เผด็จการ)
- ถาปกครองเพื่อประชาชน เรียกวา ราชาธิปไตย
- ถาปกครองเพื่อตัวเอง เรียกวา ทุชนาธิปไตย (ทรราช)
การปกครองแบบเผด็จการประชาชนไมสามารถควบคุมถอดถอนผูปกครองได
2. การปกครองโดยคณะบุคคล (เผด็จการ)
- ถาปกครองเพื่อประชาชน เรียกวา อภิชนาธิปไตย
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- ถาปกครองเพื่อคณะตัวเอง เรียกวา คณาธิปไตย
3. การปกครองโดยคนทั้งหมดหรือเสียงสวนใหญ
- ถาปกครองเพื่อประชาชน เรียกวา ประชาธิปไตย
- ถาปกครองเพื่อฝูงชนผูกอความไมสงบ เรียกวา ฝูงชน
สรุป รูปแบบการปกครองที่มีจุดมุงหมายในการปกครองเพื่อประชาชน ไดแกราชาธิปไตย
อภิชนาธิปไตย และประชาธิปไตย สวนรูปแบบการปกครองที่มีจุดมุงหมายเพื่อผูปกครอง ไดแก ทุ
ชนาธิปไตย, คณาธิปไตยและฝูงชน
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปรูปแบบการปกครองเปนตารางไดดังนี้
จํานวนผูเปนเจาของ
จุดมุงหมายในการปกครอง
อํานาจอธิปไตย
เพื่อประชาชน
เพื่อตัวผูปกครอง
คนเดียว
ราชาธิปไตย (Monarchy)
ทุชนาธิปไตย (ทรราช) (Tyranny)
คณะบุคคล
อภิชนาธิปไตย (Aristocracy)
คณาธิปไตย (Oligarchy)
ประชาชนทั้งหมด
ประชาธิปไตย (Democracy)
ฝูงชน (Mob – rule)
หมายเหตุ คําวา“เผด็จการ” หมายถึงรูปการปกครองที่อํานาจไมไดอยูที่ประชาชนทั้งหมด
ซึ่งมีทั้งดีและเลว สวนคําวา“อนาธิปไตย” (Anarchy) หมายถึงสภาพความสับสนวุนวายอันเกิดจาก
การที่บานเมืองไมมีกฎหมาย ไมมีรัฐบาล
เอ็ดวารด ชิลส (Edward Shils) เห็นวา ระบบการเมืองไทยในสมัยรัฐบาลทหารนั้น
เรียกวาเปนระบบการเมืองแบบคณาธิปไตยนําสมัย หรือ เรียกอีกอยางหนึ่งวา ประชาธิปไตยชี้นํา
ระบบการเมืองแบบคณาธิปไตยนําสมัยมีลักษณะเดนดังนี้
1. เปนระบบการเมืองที่ถูกครอบคลุมโดยระบบราชการ และ/หรือคณะทหาร
2. มีรัฐธรรมนูญที่ไมเปนประชาธิปไตยหรือไมมีรัฐธรรมนูญ
3. มีเปาหมายในการสรางประชาธิปไตย
4. มีจุดมุงหมายสําคัญ คือ พยายามสรางประสิทธิภาพและความมีเหตุผลในการ
บริหารงาน
ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยชี้นํา คือ รูปแบบการเมืองที่รวมอํานาจไวที่ฝายบริหาร
และระบบราชการแมจะมีรัฐสภา มีการเลือกตั้ง มีเสรีภาพทางการเมืองบางแตก็เปนในแงรูปแบบ
เทานั้นในพฤติกรรมความเปนจริงฝายนิติบัญญัติยังไมเขมแข็งหรือเปนหลักได

 ลักษณะการใชอํานาจ
โดยทั่วไปสามารถแบงลักษณะการใชอํานาจออกเปน 3 ลักษณะ คือ
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
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
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ที่ มี อ ยู ต ามบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายอื่ น 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
และความเป น อยู ข องประชาชน ซึ่ง จะต อ งประสานและ ร ว มมื อ กั น อย า งใกล ชิด กั บ ส ว น
ราชการตาง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการ
จัดตั้งกลุมเกษตรกร การคุมครองผูเชานา การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอก
เขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร เปนตน
3. ดานสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และ
การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม เปนตน
4. ดานการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดชุมชนการจัดที่ดิน การใหบริการขั้นพื้นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ
และการใหบริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง เปนตน
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พันธกิจ
1. กํากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การ
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การเมือ งการปกครองในระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ
ตางประเทศ
3. อํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในระดับพื้นที่
4. ส ง เสริม การพั ฒ นาเมือ ง โครงสร า งกายภาพ การใช ป ระโยชนที่ ดิน ทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาและแกไข ปญหาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย
"เปนกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อบําบัดทุกข
บํารุงสุขประชาชน"

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เขมแข็ง
2. การพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเชื่อมโอกาสสู
ประชาคมอาเซียน
3. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขาย
อยางยั่งยืน ภายใตวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การสรางเสริมความสงบเรียบรอย ความมั่นคงภายใน การอํานวยความเปนธรรม
และการพัฒนากฎหมาย/บังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรมในสังคม
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพิบัติภัย (ภัยพิบัติ) โดยสรางความ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
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 ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534
และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรั พ ยากรให แ ก ท อ งถิ่ น การกระจายอํ า นาจตั ด สิ น ใจ การอํ า นวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน
 ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องส ว นราชการ ต อ งใช วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน
การเป ด เผยข อ มู ล การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ ตามความ
เหมาะสมของแตละภารกิจ
ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังนี้
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังนี้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

 การบริหารราชการในตางประเทศ
“คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร
ประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ
สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอื่นและ
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ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
องคการระหวางประเทศ
“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน
กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวน
ราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ
“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณีของ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวนราชการ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน
 ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน
ตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัวหนาคณะผูแทน
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได
หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ
ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคลใน
คณะผูแทนซึ่งประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาที่
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงตั้งและการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังนี้
(1) จังหวัด
(2) อําเภอ
จังหวัด
 ใหรวมทองที่หลาย ๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และ
เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ
จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้
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 สรุปสาระสําคัญ พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา
“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ

 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ
 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหาร
ราชการดังตอไปนี้
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(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
แนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา
(2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได
และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
(3) กอนเริ่มดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ
(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม และประชาชนผูรับบริการ
เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา
(5) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและอุปสรรคนั้น
โดยเร็ว

 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ
ประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณรวมทั้ง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ
ในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
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 สรุปสาระสําคัญวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
พ.ศ.2539 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย
(5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ
(7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับ
ทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ
(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา
"วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติน้ี
"การพิจารณาทางปกครอง" หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่
เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
"คําสั่งทางปกครอง" หมายความวา
(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชนการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
"กฎ" หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น
ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายแกกรณีใดหรือ
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บุคคลใดเปนการเฉพาะ
"คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท" หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มี
การจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
"เจาหนาที่" หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบคุ คล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบให
ใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้ง
ขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม
"คูกรณี" หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของ
คําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะ
ถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศ
 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ใหคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน เปนกรรมการ
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยแตงตั้งจากผูซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหาร
ราชการแผนดิน แตผูนั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใหเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
 สํานักงานเลขานุการและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุมการศึกษาหาขอมูลและกิจการตางๆ ที่
เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
อํานาจหนาที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(1) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติตาม
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 สรุป พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
 ความหมาย
“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝายพลเรือน
“ขาราชการฝายพลเรือน” หมายความวา ขาราชการพลเรือน และขาราชการอื่นในกระทรวง
กรมฝายพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง และ
หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง
“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
“อธิบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรม
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและมีฐานะ ไม
ต่ํากวากรม
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
มีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.”ประกอบดวยนายก
รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานปลัดกระทรวงการคลัง
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง จากผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่
ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปน
กรรมการและเลขานุการ
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 กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง และมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว
 กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหอยูในตําแหนงไดคราวละสามป ถา
ตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวาสามคน ให
กรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได
 เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายใน
กําหนดสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการ
แทนก็ได
 ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดานมาตรฐานคาตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวมตลอดทั้ ง การวางแผนกํ า ลั ง คนและด า นอื่ น ๆ เพื่ อ ให ส ว นราชการใช เ ป น แนวทางในการ
ดําเนินการ
(2) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคา
ครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับขาราชการฝายพลเรือนใหเหมาะสม
(3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการพลเรือน เพื่อสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
(4) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ
(5) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ รวมตลอดทั้ ง การให คํ า แนะนํ า หรื อ วางแนวทางในการปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎ ก.พ. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
(6) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหา มติของ ก.พ. ตามขอนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย
(7) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ
พลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหาร ทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจเรียก
เอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ มา
ชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.พ.
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 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539
 พ.ร.บ. ความผิดตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา
 พ.ร.บ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
 ความหมาย
"เจาหนาที่" หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวา
จะเปนการแตงตั้งใน ฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด
"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาคราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราช
บัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
 หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํา
ในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟอง
เจาหนาที่ไมได ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวา
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิด
 ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทํา ในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับ
ผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรงแตจะฟองหนวยงาน
ของรัฐไมได
 ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่องที่เจาหนาที่
ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ ถาเจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที่
หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ดังกลาว มีสิทธิขอให
ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยูเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ แลวแตกรณี เขามาเปนคูความในคดี
ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใชผูตองรับผิด ให
ขยายอายุความ ฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันที่คํา
พิพากษานั้นถึงที่สุด
 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิด
ของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง
สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความ
รายแรงแหงการกระทําและ ความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของ
ความเสียหายก็ได
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ถ า การละเมิ ด เกิ ด จากความผิ ด หรื อ ความบกพร อ งของหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ ระบบการ
ดําเนินงานสวนรวม ใหหัก สวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย ในกรณีที่การละเมิดเกิดจาก
เจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาที่แตละคนตอง รับผิดใชคา
สินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น
 ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียก
ใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย
ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอ หนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ
ที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรอง คาสินไหมทดแทนจาก
เจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติ หนาที่ใหบังคับ
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก
เจาหนาที่ทั้งสองประการ ใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิด
และรูตัวเจาหนาที่ ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐ เห็นวา เจาหนาที่ผู
นั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนนั้ น มี กํ า หนดอายุ ค วามหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ มี คํ า สั่ ง ตามความเห็ น ของ
กระทรวงการคลัง
 ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวาหนวยงานของรัฐ ตองรับผิด ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอ
หนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย ที่เกิดแกตนก็ได ในการนี้
หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อ
หนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็
ใหมีสิทธิรองทุกข ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจง ผลการวินิจฉัย ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรับ
ตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไมอาจ พิจารณาไดทันในกําหนด
นั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงาน
ของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาให อีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
 ในกรณี ที่ เ จ า หน า ที่ ต อ งชดใช ค า สิ น ไหมทดแทนที่ ห น ว ยงานของรั ฐ ได ใ ช ใ ห แ ก
ผูเสียหาย หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ ผูนั้นไดกระทําละเมิด
ตอหนวยงานของรัฐ ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจ ออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระ
เงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด
 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อให เจาหนาที่ซึ่งตองรับผิด สามารถผอนชําระเงินที่
จะตองรับผิดนั้นไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณแหง
กรณีประกอบดวย
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 ความรูเกี่ยวกับการอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน
การรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความมั่นคงภายในและ
การจัดระเบียบสังคม
 การอํานวยความเปนธรรมในอํานาจหนาที่ของฝายปกครอง


การจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน

กองอาสารักษาดินแดนแบงออกเปนสองสวน คือ
(1) สวนกลาง
(2) สวนภูมิภาค
ให มี ก รรมการคณะหนึ่ ง จํ า นวนไม น อ ยกว า สิ บ คน และไม เ กิ น ยี่ สิ บ คน เรี ย กว า
“คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนรองประธาน โดยตําแหนง สวนกรรมการอื่น
เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้งและถอดถอน
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจและหนาที่จัดและดําเนินงานกองอาสา
รักษาดิน แดนโดยทั่ วไปตามนโยบายและวิ ชาทางเทคนิค ของสภาความมั่ นคงแห งชาติ และวาง
ระเบียบและขอบังคับสําหรับกองอาสารักษาดินแดน ดังตอไปนี้
(1) กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคัดเลือก และการใหออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(2) กําหนดยศ ชั้น ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(3) กําหนดเหลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(4) กําหนดหลักสูตร การอบรม และการฝก
(5) กําหนดการใชจายและงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน
(6) กําหนดการเก็บ รักษา และการใชอาวุธ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้
(1) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในทองที่ที่เขาเปนสมาชิก
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุตั้งแต ๑๗ ปบริบูรณขึ้นไป แตไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ
(4) มีรางกายสมบูรณ และสมควรแกการเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(5) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(6) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแหงศาสนาใด
(7) ไมเปนสมาชิกกองอาสากาชาด
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(8) ไมเปนทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(9) ไมเปนผูมีพฤติการณอันเปนที่รังเกียจ เชน เปนคนเสเพลอันธพาล หรือเปนผูติดยา
เสพติดใหโทษ หรือเปนผูมีสันดานเปนผูราย เปนตน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี 3 ประเภท คือ
(1) ประเภทสํารอง คือสมาชิกที่ยังไมไดเขารับการฝกหัดและอบรม
(2) ประเภทประจํากอง คือสมาชิกที่ไดรับการฝกหัดและอบรม และบรรจุอยูในอัตรากําลัง
(3) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกที่ไดปลดออกจากประจํากอง
 หนาที่ของกองอาสารักษาดินแดน
กองอาสารักษาดินแดนมีหนาที่
(1) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของขาศึก
(2) ทําหนาที่ตํารวจรักษาความสงบภายในทองที่รวมกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
(3) รักษาสถานที่สําคัญและการคมนาคม
(4) ปองกันจารกรรม สดับตรับฟง และรายงานขาว
(5) ทําการชวยใหความสะดวกแกฝายทหารตามที่ทหารตองการ และตัดทอนกําลังขาศึก
(6) เปนกําลังสํารองสวนหนึ่งที่พรอมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทหารไดเมื่อจําเปน
เจาหนาที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหนาที่
(1) กระทําตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ
(2) ปฏิบัติตามหนาที่ ระเบียบ ขอบังคับ และวินัยของกองอาสารักษาดินแดน
 สิทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองอาจไดรับสิทธิบางประการตลอดระยะเวลา
ที่ยังประจํากองอยู ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด
เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ จะไดรับ
การรักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด
เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ เนื่องในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหไดรับบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญโดยอนุโลม

………………………………………………………………
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