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ติวสอบกพ.com

กฎหมาย ก.พ.

ออกอะไรบ้าง
วิชาความรูและลักษณะการเปนขาราชการท่ีดี หรือเรียกงายๆวา วิชากฎหมาย ก.พ.
จะประกอบดวย 6 เร่ืองท่ีใชในการสอบ 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 2534

พ.ร.ฎ.วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 2546

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

ป.อ.2499 (ในสวนความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ)

พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจาหนาท่ี

พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม 2562



ติวสอบกพ.com

เกณฑ์คะแนนผ่าน กฎหมาย ปี64

วิชาความรูและลักษณะการเปนขาราชการท่ีดี จะมีขอสอบท้ังหมด 25 ขอ 
คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยเกณฑคะแนนท่ีเปนเกณฑคะแนนท่ีผาน 
ตามระดับของวุฒิท่ีใชในการสมัครสอบ



ติวสอบกพ.com

          จะเก่ียวกับ การบริหารราชการแผนดินในสวนตางๆ ซ่ึงหลักๆจะมี 3 สวน 
คือ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน นอกจากน้ี จะเปนเร่ืองเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ีในสวนตางๆ รวมถึงอํานาจหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน 
นายกรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ เปนตน และใน พ.ร.บ.น้ี 
ยังรวมไปถึงการรักษาราชการแทนท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 

กรอบแนวข้อสอบ วิชากฎหมาย ก.พ.

1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 2534

1. ประเภทของการบริหารราชการแผนดินมีก่ีสวน
2. เร่ืองอํานาจหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของ
3. เร่ืองอํานาจหนาท่ีของหนวยงานในสวนราชการ
4. เร่ืองการยุบ การโอน จะตองตราเปนคําส่ังในลักษณะใด 
ผูท่ีมีหนาท่ีในการเขามารักษาราชการแทน

แนวคําถามท่ีพบบอย

การจดัระเบยีบ
การบรหิาร

ราชการแผน่ดิน 

อํานาจหน
า้ที�ของ

บุคคลที�เกี
�ยวขอ้งใน

การบรหิาร
ราชการ

แผน่ดิน เชน่ 

นายกรฐัม
นตรี

อํานาจหน้าที�ของ ผู้วา่ราชการฯนายอําเภอหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง

สว่นกลาง
สว่นภมูภิาค
สว่นท้องถิ�น

การตั�ง ยุบ
เปลี�ยนแปลง 

กระทรวง ทบวง กรม 
จงัหวดั อําเภอ ตําบล

เป�นต้น

การปฏิบติั
ราชการแทน

การมอบอํานาจ 

การแบง่หน้าที�
การทํางาน

ในสว่นจงัหวดั อําเภอ 
เทศบาล เป�นต้น

การรกัษา
ราชการแทน

พ.ร.บ.
ระเบยีบบรหิาร
ราชการแผน่ดิน
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กรอบแนวข้อสอบ วิชากฎหมาย ก.พ.

          เปนเร่ืองเก่ียวกับหลักการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีมีเปาหมายในการบริหาร
และมีแนวทางในการบริหารท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ท่ีจะไดรับการบริการ 
จากรัฐ นอกจากน้ีจะมีเร่ืองท่ีเก่ียวกับ หลักการทําแผนบริหารราชการแผนดินการทํา
แผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนลดรายจาย อีกดวย รวมถึงการใช
วิธีหรือแนวทางในการเช่ือมโยงขอมูลของประชน เพ่ือตอบสนองความตองการไดรวดเร็ว

2.พ.ร.ฎ.หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

1. เปาหมายในการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
2. แนวทางในการบริหารราชการ
3. วิธีหรือข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน
4. จํานวนป ในการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินในแตละฉบับ
5. วิธีหรือชองทางท่ีหนวยราชการใชในการเช่ือมโยงขอมูลของประชาชนในการใหบริการ

แนวคําถามท่ีพบบอย

พ.ร.ฎ
หลักการบรหิาร

กิจการบา้นเมอืงที�ดี

เป�าหมายของ
การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที�ดี

การบริหารราชการ

โดยมีประชาชน

เป�นศูนย์กลาง

การจัดทํา
แผนบริหารราชการ

แผ่นดิน

การจัดทําแผน
นิติบัญญัติ

การประเมิน
ความคุ้มค่าในการ

ปฏิบัติภารกิจ

การจัดซื�อจัดจ้าง การลดขั�นตอน
การปฏิบัติงาน

การบริหารราชการ
แบบบูรณาการ
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กรอบแนวข้อสอบ วิชากฎหมาย ก.พ.

          หลักๆเปนลักษณะของการ มีขอพิพาทหรือคดีความ จะเปนในเร่ืองของการ
พิจารณาคําส่ังทางปกครอง การบังคับคําส่ังทางปกครอง และการอุทธรณคําส่ังทาง
ปกครอง รวมไปถึงความหมายและสิทธิตางๆของ “คูกรณี”

3. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

1. ขอยกเวน/บุคคลท่ีไดรับยกเวนในการพิจารณาบังคับทางปกครอง
2. สิทธิของคูกรณี
3. วิเคราะหสถานการณจําลองเก่ียวกับคูกรณีท่ีสามารถกระทําได/กระทําไมไดเพราะเหตุใด

แนวคําถามท่ีพบบอย

พ.ร.บ.
วธิปีฏิบติัราชการ
ทางปกครอง

การพิจารณา
ทางปกครอง

คําสั�ง
ทางปกครอง

การอุทธรณ์
คําสั�ง

ทางปกครอง

การเพิกถอน
คําสั�ง

ทางปกครอง

คู่กรณี
สิทธิของคู่กรณี ขั�นตอน

การติดต่อ
หน่วยงานราชการ

สิทธิของประชาชน

ในการติดต่อ

หน่วยงานราชการ

การบังคับ
คําสั�ง

ทางปกครอง
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กรอบแนวข้อสอบ วิชากฎหมาย ก.พ.

คู่กรณี
สิทธิของคู่กรณีสิทธิของประชาชน

ในการติดต่อ

หน่วยงานราชการ

          นับเปนเร่ืองท่ียากท่ีสุด เน่ืองจากในเร่ืองสวนความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการน้ันมีหลายมาตรา และลักษณะความผิดจะมีความใกลเคียงกันในเร่ืองน้ี 
จะกลาวถึงความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการในลักษณะความผิดตางๆ 
ท่ีถือเปนความผิดเฉพาะในตําแหนงหนาท่ี 

4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ในสวนความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ)

1. ยกตัวอยางลักษณะความผิด และถามมาตราท่ีเก่ียวของ
2. ยกตัวอยางสถานการณของผูกระทําความผิดและถามบทลงโทษ
3. วิเคราะหวาเปนความผิดหรือไมเปนความผิดจากสถานการณท่ีกําหนดให 
พรอมบอกเหตุผล
4. โทษสูงสุด คือ ความผิดในมาตราอะไร

แนวคําถามท่ีพบบอย

ความหมายและ

ลักษณะความผิด

ในแต่ละมาตรา
ประมวลกฎหมายอาญา
ในสว่นความผดิต่อ

ตําแหนง่หนา้ที�ราชการ

บทลงโทษ
ในแต่ละ

ความผิดต่างๆ

ความหมายเจ้าหน้าที�ของรัฐ

ป�จจัยภายนอก
และภายใน

 ที�มีส่วนในการ

พิจารณาควมผิด

เจตนาที�มีส่วน

เกี�ยวข้องในการ
ทําผิด



ติวสอบกพ.com

กรอบแนวข้อสอบ วิชากฎหมาย ก.พ.

คู่กรณี
สิทธิของคู่กรณีสิทธิของประชาชน

ในการติดต่อ

หน่วยงานราชการ

          เปนลักษณะในเร่ืองการพิจารณาความผิด ท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีของรัฐ 
หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของในหนวยงานของรัฐ รวมไปถึงเร่ืองการฟองรอง 
สิทธิของการฟองรองของเจาหนาท่ีของรัฐและคูกรณีตางๆ

5. พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจาหนาท่ี

1. ยกตัวอยางสถานการณ แลวใหวิเคราะหวา มีความผิดอยางไร
2. ยกตัวอยางสถานการณ แลวใหวิเคราะหการฟองรองท่ีสามารถกระทําได

แนวคําถามท่ีพบบอย

ความหมาย
ของเจ้าหน้าที�

พ.ร.บ.ความรบัผดิ
และการละเมดิของ

เจา้หนา้ที�

ความหมาย

ของ

หน่วยงานของรัฐ

ลักษณะของการ
ฟ�องร้องค่าเสียหาย

ต่อหน่วยงานรัฐ

การพิจารณา

ความผิดของเจ้า

หน้าที�กับหน่วย
งานของรัฐ

ค่าสินไหม
ทดแทน
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กรอบแนวข้อสอบ วิชากฎหมาย ก.พ.

คู่กรณี
สิทธิของคู่กรณีสิทธิของประชาชน

ในการติดต่อ

หน่วยงานราชการ

          จะเปนเร่ืองการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ส่ิงท่ีควรกระทําและไมควรกระทํา รวมถึงความรูเก่ียวกับคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ในเร่ืองอํานาจหนาท่ีและคุณสมบัติ

6. พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

1. ยกตัวอยางสถานการณ แลวใหประเมินวาเจาหนาท่ีของรัฐในขอใดปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมไดถูกตองเหมาะสม
2. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในเร่ืองคุณสมบัติท่ีจะตองมี
3. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

แนวคําถามท่ีพบบอย

พ.ร.บ.
มาตรฐานทาง
จรยิธรรม 2562

ความหมายของ
มาตรฐานทาง

จริยธรรม

อํานาจหน้าที�ของ
 ก.ม.จ.

คณะกรรมการ
มาตรฐาน

ทางจริยธรรม

การรักษา
จริยธรรมของ

เจ้าหน้าที�ของรัฐ

หลักเกณฑ์ในการ
ประพฤติตนที�ดี
ของข้าราชการ


