กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่ควรรู้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดิน/การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
⬧ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⬧ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
⬧ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
⬧ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564
⬧ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
⬧ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
⬧ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
⬧ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
⬧ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
⬧ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
⬧ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

กฎหมายเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้าง
⬧
⬧
⬧
⬧

พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
⬧ กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
⬧ กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทีไ่ ม่
ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2561
⬧ กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอทุ ธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
⬧ กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
⬧ กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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กฎหมายเกีย่ วกับข้าราชการพลเรือน
⬧ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
⬧ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
⬧ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
⬧ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
⬧ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
⬧ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
⬧ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
⬧ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
⬧ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ
ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564

กฎหมายเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสาร/การอำนวยการความสะดวก/เทคโนโลยีและดิจิทัล
⬧ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
⬧ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
⬧ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
⬧ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
⬧ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
⬧ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
⬧ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
⬧ ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. 2561 – 2580)
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กฎหมายเกีย่ วกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
⬧ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
⬧ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
⬧ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
⬧ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง

กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติงานสารบรรณ
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
⬧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

รวมกฎหมายของส่วนราชการ
ส่วน
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานบังคับคดี
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานปศุสัตว์
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานที่ดิน
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานการคลัง
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรม

4
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กฎหมายเกีย่ วกับการสาธารณสุข
ส่วน

⬧ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
⬧ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
⬧ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

รวมประกาศ/คำสั่งเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด – 19 ของจังหวัดเชียงใหม่
ส่วน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่
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