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สรุปสาระสําคัญกฎหมายอาญา
ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย
หมวด 1 ความผิดฐานหลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย
ความผิดตามหมวด 1 นี้มี 2 ฐานความผิด คือ ความผิดฐานลักทรัพยและ
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพยมี 5 มาตราดวยกัน

มาตรา 334 ความผิดฐานลักทรัพย
ตัวบท
ผูใดเอาทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต ผูนั้น
กระทําความผิดฐานลักทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินหกพันบาท
องคประกอบความผิด มาตรา 334 มีองคประกอบความผิดดังนี้
1. เอาไป
2. ทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอนื่ เปนเจาของรวมอยูดวย
3. โดยเจตนา
4. โดยทุจริต
 คําอธิบาย
เอาไป หมายความวา เอาไปจากการครอบครองของผูอื่น ทั้งนี้จะเปนการที่
เจาของทรัพยครอบครองทรัพยนั้นเองหรือครอบครองโดยใหผูอื่นยึดถือทรัพยนั้นไวแทนก็ได
การเอาไปจะเอาไปดวยวิธอี ยางใดก็ไดแตตองเปนการทําใหทรัพยนั้นเคลื่อนที่
ไปจากที่เดิมในลักษณะที่จะพาเอาไปได
การเอาไปนี้ตองเปนการเอาไปอยางถาวรในลักษณะเปนการตัดสิทธิของเจา
ทรั พ ย มิ ใ ช เ ป น การเอาไปชั่ ว คราว ปกติ ท รั พ ย ที่ ผู ก ระทํ า ผิ ด เอาไปโดยทุ จ ริ ต นั้ น เป น
สังหาริมทรัพย แตการเอาไปซึ่งอสังหาริมทรัพยก็อาจมีการเอาไปได เชน ขุด เอาดินไป รื้อ
เอาฝาบานไป เปนตน
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การลักทรัพย เปนเรือ่ งการเอาทรัพยของผูอนื่ หรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยู
ดวยไปจากการครอบครองของผูอนื่ โดยทุจริต
การครอบครองทรัพย หมายถึงการยึดถือทรัพยโดยมีเจตนาที่จะยึดถือไว
เพื่อตนเองและผูครอบครองมีฐานะเปนผูมีอํานาจเหนือทรัพยนั้นอยางแทจริง
ทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย 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
ผูเสียหายแยกออกไมไดจึงพูดสั่งใหจําเลยดูไวใหดวยเดี๋ยวจะมาเอา จําเลยรับคําแลวพาฝูงโค
ไปบานและพาโคของผูเสียหายไป เปนความผิดฐานลักทรัพย
2. คําพิพากษาฎีกาที่ 519/2502 จําเลยเก็บกระเปาเงินของเจาทรัพยซึ่งเหน็บ
ไวที่เอวแลวเลื่อนหลุดไปจากเอวในขณะที่ดูภาพยนตรใกลกัน ถือวาทรัพยยังคงอยูในความ
ยึดถือของเจาทรัพยไมใชทรัพยที่อยูในสภาพของตกหาย เมื่อจําเลยเอาไปเสียยอมเปน
ความผิดฐานลักทรัพยมิใชยักยอกเก็บของตก
3. คําพิพากษาฎีกาที่ 179/2509 จําเลยลอบเปดกระเปาถือที่ผูเสียหายฝาก
จําเลยใหดูช่วั คราว แลวเอาสรอยกับธนบัตรไป เปนความผิดฐานลักทรัพยไมใชยักยอก
4. คําพิพากษาฎีกาที่ 1403/2510 คนราย 3 คน รวมกันลักรถยนตจิ๊ป โดยคน
หนึ่งทําหนาที่ขับรถ กําลังตอสายไฟใหเครื่องยนตติด อีก 2 คนชวยกันเข็นใหเครื่องยนตติด
รถเคลื่อนไป 3 เมตร แตเครื่องยนตไมติดและเจาพนักงานตํารวจพบการกระทําผิดเสียกอน
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มาตรา 362 ความผิดฐานบุกรุก


ตัวบท

ผูใดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของผูอื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย
นั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือเขาไปกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย ของเขาโดยปกติสุข ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
 องคประกอบความผิด มาตรา 362 ความผิดแรก มีองคประกอบความผิดดังนี้
1. เขาไป
2. ในอสังหาริมทรัพยของผูอื่น
3. โดยเจตนา
4. เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน
 คําอธิบาย
เขาไป หมายความวาผูกระทําความผิดตองลวงล้ําเขาไปในอสังหาริมทรัพย
ของผูอื่นกลาวคือ ตองเขาไปทั้งตัวมิใชเพียงยื่นมือหรืออวัยวะอื่นเขาไปเทานั้น
ในอสังหาริมทรัพยของผูอื่น หมายความวาการเขาไปนั้นตองเปนการเขาไปใน
ที่ดินหรือทรัพยอันติดอยูก ับที่ดิน เชน เขาไปในสวนหรือบานของผูอื่น เปนตน
 หมายเหตุ การเขาไปในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนทรัพยสินของแผนดินไมถือวาเขาไป
ในอสังหาริมทรัพยของผูอื่น เพราะทรัพยของแผนดินไมมีเจาของ แตถาเปนทรัพยของ
แผนดินที่กระทรวง กรม ยึดถือ ไวแทนรัฐ ถือไดวาเปนอสังหาริมทรัพย
อนึ่ง ผูอื่นหมายรวมถึงนิติบุคคลดวย
 ขอสังเกต
1) บุคคลอาจมีความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพยของตนเองได เชน เจาของ
บานใหผูอื่นเชาบานของตน เจาของบานอาจมีความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 362 ไดถา
เขาไปในบานหลังนั้นเพื่อถือการครอบครองและอาจมีความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 364
ดวย
2) การเขาไปในสาธารณะสมบัติของแผนดินไมผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 362
เพราะสถานที่นั้นไมใชของผูอื่น แตอาจเปนความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 364 ได
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สรุปสาระสําคัญ
พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง 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
ร ว มกั บ ทหารในการป อ งกั น และรั ก ษาความมั่ น คงของราชอาณาจั ก รจากภั ย คุ ก คามทั้ ง
ภายนอกและภายในประเทศ
(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา
 ความหมาย
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ
ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา
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(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ
รวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายที่ มี ก ารจั ด องคก รและวิธีพิจารณาสําหรั บ การวินิจ ฉั ยชี้ขาดสิ ท ธิ และหนาที่ ต าม
กฎหมาย“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม
“คูกรณี” หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่ อ งจากสิ ท ธิ ข องผู นั้ น จะถู ก กระทบกระเทื อ น
ให น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก าและ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปนกรรมการใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทาง
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผู
นั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
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 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แต
ยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการใหม
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคล
ดังกลาวรองขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด
(3)
มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น
ประกอบการพิจารณาได
(4) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปน
ครั้งคราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(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 งานประชุม
ก. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตอบ ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าทํ า หน า ที่ เ ป น สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหา
ขอมูลและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 10)
10.ในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัตติ าม พรบ.นี้ ตองนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง
ง. 4 ครั้ง
ตอบ ก. 1 ครั้ง
จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง
คราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พรบ.วิธีปฏิบัติ
มาตรา 11)
11.ผูที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไมไดคือขอใด
ก. เปนคูกรณีเอง
ข. เปนคูหมั้นของคูกรณี
ค. เปนญาติของคูกรณี
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
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เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(1) เปนคูกรณีเอง
(2) เปนคูหมัน่ หรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นอ ง
หรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้น
(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพ ิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของ
คูกรณี
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(พรบ.วิธีปฏิบัตฯิ มาตรา 13)
12.ที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัตหิ นาที่ตอไป ตองมีคะแนนเสียงเทาใดของ
กรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบตั ิหนาที่ตอไปได
ก. ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ข. ไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ค. ไมนอยกวาสองในสาม
ง. ไมนอยกวาสามในสี่
ตอบ ค. ไมนอยกวาสองในสาม
ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัตหิ นาที่ตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบตั ิหนาที่ตอไปได มติ
ดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับใหเปนที่สุด (พรบ.วิธปี ฏิบัติฯ มาตรา 15)
13.ในกรณีที่มีการยื่นคําขอหลายคําขอนั้นมีขอความทํานองเดียวกัน สามารถที่จะระบุบุคคล
ใดเปนตัวแทนรวมได ในกรณีเชนนีต้ องมีผูลงชือ่ รวมเกินกวากี่คน
ก. เกินสามสิบคน
ข. เกินหาสิบคน
ค. เกินหารอยคน
ง. เกินหนึ่งพันคน
ตอบ ข. เกินหาสิบคน
ในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมีคูกรณีเกิน
หาสิบคนยื่นคําขอที่มีขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุให
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บุคคลใดเปนตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวา
ผูที่ถูกระบุชอื่ ดังกลาวเปนตัวแทนรวมของคูกรณีเหลานั้น (พรบ.วิธีปฏิบตั ิฯ มาตรา 25)
14.คําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการนั้น คูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข ไดภายในกี่วันนับแตวันไดรับแจงคําสั่ง
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน
ตอบ ค. 90 วัน
คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
หรือไม ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น แตถาคณะกรรมการดังกลาวเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท
สิทธิการอุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณใหเปนไปตามที่บญ
ั ญัติในกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 48)
15.ผูที่ไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง มีสิทธิไดรับคาทดแทนความ
เสียหาย ซึ่งตองรอคาทดแทนภายในระยะเวลาใด นับแตไดรบั แจงการเพิกถอน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 120 วัน
ง. 180 วัน
ตอบ ง. 180 วัน
คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคับของมาตรา 51 อาจถูก
เพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของ
คําสั่งทางปกครองได และใหนําความในมาตรา 51 วรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม แตตองรองขอคาทดแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตไดรับแจงให
ทราบถึงการเพิกถอนนั้น (พรบ.วิธปี ฏิบัติฯ มาตรา 52)
16.คําสั่งทางปกครองทีก่ ําหนดใหกระทํา แลวผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองฝาฝน
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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
หากผู บั ง คั บ บั ญ ชาได พิ จ ารณาในเบื้ อ งต น แล ว ไม มี มู ล หรื อ มี มู ล เพี ย งพอที่ จ ะแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงหรือมีพยานหลักฐานฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทํา
ผิดวินัยและสามารถสั่งการไดในกรณีเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ก็ใหผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจพิจารณาสั่งการไปภายในอํานาจโดยไมตองสืบสวนขอเท็จจริง แตถาจะตองสืบสวน
ขอเท็จจริงก็ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสืบสวนขอเท็จจริงที่กําหนดในกฎ 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 เกิดขึ้น ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับสารวัตรหรือเทียบเทา
ขึ้นไปดําเนินการสืบสวนดวยตนเองหรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือจะสั่งใหผูหนึ่ง
ผูใดทําการสืบสวนหรืออาจสงประเด็นไปใหเจาพนักงานอื่นชวยสืบสวนก็ได
ขอ 7 เมื่อผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใด
ดําเนินการสืบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปแลว หามมิใหสั่งใหสืบสวนในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
ขอ 8 กรณีผูรองเรียนหรือสวนราชการอื่นหรือหนวยงานอื่นแจงมาตามขอ 5 (2) และ
(3) ใหผูบังคับบัญชาที่รับเรื่องดังกลาวแจงผลการพิจารณาใหผูรองหรือสวนราชการหรือ
หนวยงานนั้น ๆทราบทุกกรณีโดยมิชักชา
หมวด 2
การแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวน
ขอ 9 ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวนยกเวนนายกรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวน จะตองไมเปนบุคคลดังตอไปนี้
(1) รูเห็นเหตุการณในเรื่องที่สืบสวน
(2) มีสวนไดเสียในเรื่องที่สืบสวน
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกสืบสวน
(4) เปนผูรองเรียนกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดา
มารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผูรองเรียนกลาวหา
(5) มีเหตุอยางอื่นซึ่งนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสืบสวนเสียความเปนธรรม
ขอความใน (1) ใหใชบังคับกับผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวน
เฉพาะในกรณีที่ผูนั้นรูเห็นเหตุการณในลักษณะมีสวนรวมกับการกระทําความผิด
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติตาํ รวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
17.ชั้นขาราชการตํารวจ มีกี่ระดับชั้น
ก. 2 ระดับชั้น
ข. 3 ระดับชั้น
ค. 4 ระดับชั้น
ง. 5 ระดับชั้น
ตอบ ข. 3 ระดับชั้น
ชั้นขาราชการตํารวจมีดังตอไปนี้
(1) ชั้นสัญญาบัตร ไดแก ผูมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป
(2) ชั้ นประทวน ไดแ ก ผูมีย ศสิ บตํ ารวจตรี สิบ ตํา รวจโท สิ บตํ ารวจเอก จ า สิ บ
ตํารวจ และดาบตํารวจ
(3) ชั้นพลตํารวจ ไดแก พลตํารวจสํารอง
18.ขอใดมิไดหมายความถึงตํารวจชั้นประทวน
ก. สิบตํารวจตรี
ค. พลตํารวจสํารอง
ตอบ ค. พลตํารวจสํารอง

ข. ดาบตํารวจ
ง. จาสิบตํารวจ

19. ในระหวางที่ยังไมมีการประกาศแตงตั้งยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จะแตงตั้งวาที่ยศตํารวจชั้น
สัญญาบัตรชั่วคราวก็ได ซึ่งอํานาจในการแตงตั้งยศพลตํารวจตรีขึ้นไปเปนอํานาจของผูใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ค. อธิบดีกรมตํารวจ
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
ในระหวางที่ยังไมมีประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้งยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะแตงตั้ง
วาที่ยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรเปนการชั่วคราวก็ได โดยใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูสั่งแตงตั้ง
(1) ตั้งแตวาที่ยศพลตํารวจตรีขึ้นไป ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้ง
(2) ตั้ ง แตว า ที่ ย ศร อ ยตํ า รวจตรี ขึ้น ไป แต ไ มสู ง กวา ว า ที่ย ศพั นตํ า รวจเอก ให ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูสั่งแตงตั้ง
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20. ในระหวางที่ยังไมมีการประกาศแตงตั้งยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จะแตงตั้งวาที่ยศตํารวจชั้น
สัญญาบัตรชั่วคราวก็ได ซึ่งอํานาจในการแตงตั้งยศพันตํารวจเอกขึ้นไปเปนอํานาจของผูใด
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 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
จากผูซึ่งไดรับการเลือก
22. ขอใดเปนกรรมการขาราชการตํารวจโดยตําแหนง
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ค. จเรตํารวจแหงชาติ
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
23. ขอใดเปนคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
ค. ไมเปนขาราชการการเมือง
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
ผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
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37. ผูใดแตงเครื่องแบบตํารวจโดยไมมีสิทธิ จะตองระวางโทษจําคุกอยางไร
ก. ตั้งแตเจ็ดวันถึงสิบหาวัน
ข. ตั้งแตสิบหาวันถึงหนึ่งเดือน
ค. ตั้งแตหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป
ง. ตั้งแตสามเดือนถึงหาป
ตอบ ง. ตั้งแตสามเดือนถึงหาป
ผูใดแตงเครื่องแบบตํารวจโดยไมมีสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงหาป

38. หากกระทําผิดตามขอขางตน โดยอยูภายในเขตซึ่งประกาศใชกฎอัยการศึกหรือภาวะฉุกเฉิน
จะตองระวางโทษอยางไร
ก. จําคุกตั้งแตสามเดือนถึงหนึ่งป
ข. จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหนึ่งป
ค. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป
ง. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
ตอบ ง. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
ผูใดแตงเครื่องแบบตํารวจโดยไมมีสิทธิ ถาการกระทําความผิดไดกระทําภายในเขตซึ่ง
ประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทําความผิดอาญา ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
39. ผูใดแตงกายโดยใชเครื่องแตงกายคลายเครื่องแบบตํารวจ จนทําใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาตน
เปนตํารวจ ตองระวางโทษจําคุกอยางไร
ก. ไมเกินเจ็ดวัน
ข. ไมเกินสิบหาวัน
ค. ไมเกินสามเดือน
ง. ไมเกินหกเดือน
ตอบ ค. ไมเกินสามเดือน
ผูใดแตงกายโดยใชเครื่องแตงกายคลายเครื่องแบบตํารวจและกระทําการใด ๆ อันทําให
ราชการตํารวจถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง หรือทําใหเกิดความเสื่อมเสียแกราชการตํารวจ หรือทํา
ใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาตนเปนตํารวจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่ง
พันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิด ไดกระทําภายในเขตซึ่งประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทําความผิดอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
40. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา กองทุนจะประกอบดวยเงินจากที่ใด
ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา
“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(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) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
(3) กอนเริ่มดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ
(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา
(5) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม
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กับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน
ลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปน
แผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
 ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยให
ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตอง
ใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใด
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
 เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหสวน
ราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และ
งบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและ
ประชาชนทราบทั่วกันดวย
 ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้นตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
 ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานัก
งบประมาณร ว มกั น จั ด ให มี ก ารประเมิ น ความคุ ม ค า ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของรั ฐ ที่ ส ว น
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. เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฎิบัติ
ราชการนําเสนอตอผูใด
ก. หัวหนาสวนราชการ
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ก.พ.ร.
ง. ก.พ.
ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี
ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้ ง ประมาณการรายได แ ละรายจา ยและทรั พ ยากรอื่น ที่ จ ะตอ งใช เสนอต อ
รัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดแลว ใหสํานัก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว
ในกรณีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
23. เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่ตองกระทําสิ่งใดและ
ใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม
ก. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข. รวบรวมขอมูลการปฏิบัติราชการ
ค. สรุปผลการปฏิบัติราชการ
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ค. สรุปผลการปฏิบัติราชการ
เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่สรุปผลการปฏิบัติ
ราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหมสั่งการ ทั้งนี้ เพื่อ
นายกรัฐมนตรีคนใหมจะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผนดินตอไป
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35. การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีใด
ก. เพื่อประโยชนในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
ข. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ค. การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
กรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ 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.
สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือ
หนวยงานในสวนราชการก็ได ทั้งนี้ การประเมินดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปนไป
เพื่อประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ
37.ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแกประชาชนให ก.พ.ร. เสนอตอผูใดในการจัดสรรเงินเพิ่ม
พิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการดังกลาว
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. ก.พ.
ค. สํานักงบประมาณแผนดิน
ง. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแกประชาชน ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่ม
พิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการหรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจาย
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