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ความรูทั่วไปเกีย่วกับสถานธนานุบาลของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประวัติความเปนมา 
 กิจการสถานธนานุบาลไดริเริ่มข้ึนโดย ฯพณฯ จอมพลสฤกษด์ิ ธนรัตน อดีต
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากการไปตรวจราชการในจังหวัดตางๆ  พบวา ในหลายจังหวัดไมมี
การจัดตั้งสถานธนานุเคราะห (ซึ่งดําเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห) หรือโรงรับจํานําของ
เอกชนเหมือนอยางในนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี และเห็นวากิจการดังกลาวนี้ นอกจากจะเปน
การชวยเหลือคนยากจนขัดสนเงินไดบรรเทาความเดือดรอนหรือแกขัดโดยไมตองไปกูยืม
เงินจากเอกชน โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และยังมีสวนชวยควบคุมการรับซื้อของโจรอีก
ดวย 
 การดําเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) ของเทศบาลและสุขาภิบาล 
นอกจากมีข้ึนตามบทบัญญัติของกฎหมายแลว ยังมีที่มารจากมติคณะรัฐมนตรี และมติที่
ประชุมของกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินการจัดตั้งเปนกรณีพิเศษ
จากการตั้งโรงรับจํานําทั่วไป  กลาวคือ 
 1.คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2503 ใหกระทรวงมหาดไทยรับเรื่อง
การจัดตั้งสถานธนานุเคราะห (โรงรับจํานํา) ในตางจังหวัดไปดําเนินการเพื่อเปนการ
ชวยเหลือคนยากจน จะไดไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชนโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยัง
เปนประโยชน ในการควบคุมการรับซื้ อของโจรอีกประการหนึ่ งด วย  และหาก
กระทรวงมหาดไทยไมสามารถจัดตั้งข้ึนเองไดก็ควรพิจารณาใหเอกชนเขามารวมทุนหรือเขา
หุนดวย โดยกระทรวงมหาดไทยเปนผูจัดการและดําเนินการ 

2. ในคราวประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 20/2503 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2503 ที่
ประชุมไดพิจารณาเห็นวาเดิมเทศบาลหลายแหงก็ไดคิดจะดําเนินการจัดตั้งโรงรับจํานําอยู
แลว เนื่องจากเทศบาลเปนหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นมีงบประมาณของตนเอง  
สามารถที่จะจัดตั้งไดเอง หากมอบหมายใหเทศบาลจัดทําก็จะตรงกับเปาหมายที่กฎหมาย
บัญญัติไว  โดยในข้ันแรกอาจใหเทศบาลดําเนินการจัดตั้งเปนการทดลองที่จังหวัดเชียงใหม 
นครสวรรค อุดรธานีและหาดใหญกอน สวนระเบียบและวิธีปฏิบัติคงใชวิธีการท่ีสถานธนานุ
เคราะหคือปฏิบัติอยู แตอาจจะพิจารณาแกไขเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น ซ่ึงที่
ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบดวยและในที่สุดไดมีมติดังตอไปนี้ 
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 2.1 ใหเทศบาลดําเนินการจัดตั้งโรงรับจํานําข้ึนในจังหวัดเชียงใหม นครสวรรค และ
อุดรธานี ในป 2504  โดยใชเงินทุนซึ่งกูจากสันนิบาตเทศบาล และไดรับความรวมมือในทาง
หลักปฏิบัติจากกรมประชาสัมพันธ 

2.2 ใหกรมประชาสงเคราะหรวมมือ  แนะนําในทางหลักปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการ
โรงรับจํานําเพื่อใหเทศบาลไดดําเนินการในเรื่องนี้ไดลุลวงไปดวยดี 

2.3 ใหกรมตํารวจพิจารณาวางระเบียบควบคุมของที่รับจํานํา ตลอดจนบัญชีของหาย
ข้ึนไว 

ปจจุบัน พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 11 พ.ศ.2543)  
มาตรา 56(1) บัญญัติใหเทศบาลนคร  และมาตรา 53(8) บัญญัติใหเทศบาลเมืองมี

หนาที่ตองดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น 
มาตรา 51(9) บัญญัติวาเทศบาลตําบลอาจทํากิจการเทศพาณิชยในเขตเทศบาล 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 มีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการควบคุมและการดําเนินงาน
สถานธนานุบาล ของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2516  ใหสอดคลองกับการ
ปรับปรุงบทบาทภารกิจตามพรราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังนี้ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการสงเสริมการดําเนกนงานกิจการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2546 ไดเปล่ียนแปลงผูดําเรงตําแหนงประธานกรรมการ จ.ส.ท. จากอธิบดีกรมการ
ปกครองเปน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงเปนผลใหสถานธนานุบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการโอนยายสังกัดจาก “กรมการปกครอง” เปน “กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น” โดยมีคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรียกชื่อยอวา “จ.ส.ท.” ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546 
 
การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปจจุบันมีสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดําเนนการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการเขียนตั๋ว ระบบการทะเบียน ระบบการ
บัญชีทําใหสามารถใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วย่ิงข้ึน 
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สมการบัญชี 
ความสัมพันธระหวางสินทรัพย   หนี้สิน  และสวนของเจาของ  เขียนเปน

สมการบัญชไีดดังนี้ 
 
 

สมการบัญช ี ใชเปนหลักในการวิเคราะหรายการบัญชี  และการบันทึกขอมูล
ทางการบัญชี  ซึ่งการดําเนินงานของธุรกิจจะมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย  
หนี้สิน  และสวนของเจาของ   อยางไรก็ตาม  สินทรัพยทั้งส้ินตองเทากบั  หนี้สินและสวน
ของเจาของรวมกันเสมอ 

 
งบกําไรขาดทุน  (Income Statement) 

งบกําไรขาดทุนเปนงบ  หรือรายงานการเงินที่แสดงใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานของกิจการในชวงเวลาหนึง่   คือ  1  ป    หรืออาจจะส้ันกวา  1  ปก็ได  เชน  งวด 

1 เดือน  หรือรายไตรมาส  อาจเปน 3 เดือน  6 เดือน  9  เดือน  เรียกวางบระหวางกาล  ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามความตองการฝายบริหารท่ีจะใชภายในกิจการ 

การคํานวณกําไรขาดทุนของกิจการกระทําไดโดย  การเปรียบเทียบรายได
และคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  สวนเกินที่รายไดสูงกวาคาใชจาย  เรียกวา  กําไร
สุทธิ  หรือรายจายมากกวารายได  เรียกวา  ขาดทุนสุทธิ  ดังตัวอยางตอไปนี ้

 
บริษัท   ABC การคา   จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  25xx 

รายได  : 
ขาย 200,000 

รายจาย  : 
ตนทุนขาย 100,000 
เงินเดือน   30,000 
คาเชา     5,000 
คาน้ํา-คาไฟ     5,000 

สินทรพัย      =   หนี้สิน   +   สวนของเจาของ 
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เดบิต และ เครดิต  หมายถึง 
ศัพททางบัญชีที่ควรทราบเพื่อประโยชนในการบันทึกบัญช ี รายการคาที่

เกิดข้ึนทุกรายการจะมีผลกระทบตอบัญชีสองบญัชี  หรือมากกวานั้นเสมอ  เชน 
เดบิต  “Debit”  (Dr)  หมายถึง  ดานซายของบัญชีซึ่งใชบนัทกึสินทรัพยที่

เพิ่มข้ึน  และหนี้สินกับสวนของเจาของที่ลดลง  รายการบัญชีที่บันทึกทางดานซาย  เรียกวา  
รายการเดบิต 

เครดิต  “Credit” (Cr)  หมายถึง  ดานขวาของบญัชีซึ่งใชบันทึกสินทรัพยที่
ลดลง  และหนี้สินและสวนของเจาของที่เพิ่มข้ึน  รายการบัญชีที่บันทึกทางดานขวา  เรียกวา  
รายการเครดิต 

ผลตางระหวางจํานวนเงนิทางดานเดบิต (ดานซาย)  และจํานวนเงินทางดาน
เครดิต  (ดานขวา)  เรียกวา  ยอดคงเหลือ 

ถาจํานวนเงนิทางดานเดบิต  สูงกวา  เครดิต  เรยีกวา  ยอดคงเหลือเดบิต 
(Debit Balance) 

ถาจํานวนเงนิทางดานเครดิต  สูงกวา  เดบิต  เรยีกวา  ยอดคงเหลือเครดิต  
(Credit Balance) 

 
จากสมการบัญชี สินทรัพย  =  หนี้สิน + ทุน 
 
กลาวคือ  ในการบันทึกบัญชถีือวา  สินทรัพย  อยูดานซาย  คือ  เดบิต  และ

หนี้สินบวกทุนอยูดานขวา  คอื  เครดิต  ถาผลของรายการทําใหเพิ่มข้ึน  ก็จะบันทึกให
เพิ่มข้ึนตามดานที่อยู  ถาผลของรายการทําใหลดลง  ก็จะบันทึกในดานตรงกันขามทีอ่ยู  
ทั้งนี้  ไมวาจะเปนสินทรัพย  หนี้สิน  หรือทนุ 
เดบิต    สินทรัพย   เครดิต  เดบิต    หนี้สิน    เครดิต   เดบิต     ทุน    
เครดิต 
เพิ่ม       +           ลด     –  ลด        –       เพิ่ม      +   ลด      –      เพิ่ม     + 
 

สรุปสมการบัญชีไดดังนี้  : 
สินทรัพย  =  หนี้สิน  +  ทุน  +  รายได  –  คาใชจาย    หรอื 
สินทรัพย+คาใชจาย =  หนี้สิน  +  ทุน  +  รายได 
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     เพิ่ม     ลด 
สินทรัพย ดานที่อยู เดบิต +  เดบิต -  เครดิต 
หนี้สิน      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
ทุน      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
รายได      “ เครดิต +  เครดิต -  เดบิต 
คาใชจาย      “ เดบิต +  เดบิต -  เครดิต 
 
การวิเคราะหรายการคา 

เมื่อมีรายการคาเกิดข้ึน  จําเปนตองวิเคราะหวารายการดังกลาวมีผลกระทบ
ตอ  สินทรพัย  หนี้สิน  และสวนของเจาของ  อยางไรบาง  รวมท้ังผลกระทบตอรายไดทําให
สวนของเจาของเพิ่มข้ึนและคาใชจายทําใหสวนของเจาของลดลง 

 ตัวอยาง รายการที่เกิดข้ึนในกิจการ  รานABCซักรีด  ในระยะเวลา  1  เดือน  เริ่ม  1  
มกราคม  25xx  ถึง  31  มกราคม  25xx  ดังนี้  : 

1. นายตนนําเงินสดมาลงทุน   25,000  บาท 
2. ซื้อของใชส้ินเปลืองเปนเงินสด  3,000  บาท 
3. ซื้ออุปกรณซักรีดจากราน ABC   เปนเงิน  14,000  บาท  ตกลงชําระเงิน  

15   ก.พ. 25xx 
4. ระหวางเดือน  กิจการมรีายไดจากการใหบริการเปนเงินสด  6,200  บาท 
5. ระหวางเดือน  จายเงินสดเปนคาใชจายดังนี้ 

เงินเดือน 1,500  บาท 
คาเชา 2,000   บาท 
คาน้ํา–คาไฟฟา 280   บาท 

6. กิจการตกลงชําระหนี้ใหเจาหนี้บางสวน  3,000  บาท 
7. ณ  วนัส้ินเดือนตรวจนับของใชส้ินเปลือง  ปรากฏวามีของเหลืออยูคิดเปน

มูลคา  1,400  บาท  แสดงวาในระหวางเดือนมีการนําของใชส้ินเปลืองไปใชในการซักรีด  

1,600  บาท  (ซื้อมา  3,000  บาท หักจํานวนที่เหลือ  1,400  บาท) 
8. นาย   ก.  ถอนเงินไปใชสวนตวั  5,000   บาท 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 
 

 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอ่ืนของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(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) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเริ่มดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน 
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว   
 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม  
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 
 

 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี 
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

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

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังน้ี 

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

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  

การบริหารราชการในตางประเทศ 
 “คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซ่ึงเรียกช่ือเปนอยาง
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อื่นและปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวร
ไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน
กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัด
สวนราชการซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวาง
ประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึง
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณีของ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวน
ราชการ ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัวหนา
คณะผูแทนเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่ดังน้ี 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนท่ีมิใชบุคคลใน

คณะผูแทนซ่ึงประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาท่ี  
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงต้ังและการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังน้ี 

(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

จังหวัด 
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 

 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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สรุปพ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม 

           "จังหวัด" หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน 
           "อําเภอ" หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  
และใหหมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
           "ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด" หมายความวา ขาราชการที่ปฏิบัติ
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดและไดรับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหนงใน
งบประมาณที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดข้ึน 
           "ราชการสวนทองถิ่นอ่ืน" หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการ
บริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งข้ึน นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด 
           "ขอบัญญัติ" หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
           "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

         สภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนอกจากตองมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นแลว จะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น 
เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา หรือกิจการที่กระทํากับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละ
จังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง จังหวัด
ใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดย่ีสิบ
ส่ีคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
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สรุประเบยีบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 

ความหมาย 

  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแตการจัดทํา

การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ

ท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือใน

ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการให

ปฏิบัติงานในเร่ืองใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่น

ท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 

2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 

3. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 

4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 

5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 

1. หนังสือภายนอก 

2. หนังสือภายใน 

3. หนังสือประทับตรา 

4. หนังสือสั่งการ 

5. หนังสือประชาสัมพันธ 

6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
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หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน

หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมี

ถึงบุคคลภายนอก  
 

หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน

หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  
 

หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา หนังสือประทับตราใหใชไดท้ังระหวาง

สวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไมใชเร่ือง

สําคัญ ไดแก 

1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 

2. การสงสําเนาหนังสือ สิง่ของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

3. การตอบรับทราบท่ีไมเก่ียวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 

4. การแจงผลงานท่ีไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ 

5. การเตือนเร่ืองท่ีคาง 

6. เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่ง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 

หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 

หนังสือสั่งการ 
หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไว

โดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 

คําสั่ง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใชกระดาษ

ตราครุฑ  
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ระเบียบ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  

ขอบังคับ คอื บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย

ท่ีบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ  
 

หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 

ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง

ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ  

แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําความเขาใจในกิจการของทาง

ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ  
 

การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 
การเก็บรักษา 
การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลวและการ

เก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 

การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของ

เจาของเร่ืองโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมีอะไร

ท่ีจะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาท่ีของเจาของเร่ืองปฏิบัติดังน้ี 

1. จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของ

เร่ืองและหนวยเก็บ เก็บไวอยางละฉบับ  

2. สงหนังสือและเร่ืองปฏิบัติท้ังปวงท่ีเก่ียวของกับหนังสือน้ัน พรอมท้ังบัญชีหนังสือ

สงเก็บไปใหหนวยเก็บท่ีสวนราชการน้ัน ๆ กําหนด 

เมื่อไดรับเร่ืองจากเจาของเรื่องแลว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังน้ี 

1. ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ ไวท่ีมุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ

หนังสือฉบับน้ัน และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 

- หนังสือท่ีตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลายดวยหมึกสีแดง 
 



~ 18 ~ 
 

แนวขอสอบ พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแกไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 

 

17.เม่ือตําแหนงประธานวางลงตองมีการเลือกประธานสภาภายในกี่วันนับแตตําแหนงวางลง 

 ก. ภายในสิบหาวัน    ข. ภายในสามสิบวัน 

 ค. ภายในสี่สิบหาวัน    ง. ภายในหกสิบวัน 

 ตอบ ก. ภายในสิบหาวัน 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 19  เม่ือตําแหนง

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวาง

ลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมี

การยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี แทนตําแหนงท่ีวาง

ภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 
 

18.เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภา ไมอยูในท่ีประชุมให 

ดําเนินการอยางไร 

 ก. ผูอาวุโสท่ีสุดเปนประธานช่ัวคราว  ข. คัดเลือกกันเองภายในท่ีประชุม 

 ค. เลื่อนการประชุมออกไป   ง. ผูมีตําแหนงสูงสุดเปนประธานช่ัวคราว 

 ตอบ ข. คัดเลือกกันเองภายในท่ีประชุม 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 21  เม่ือประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังสองคนไมอยู

ในท่ีประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกกันข้ึนเองเปนประธานในท่ี

ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 
 

19.ในปหนึ่งๆ  มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 

 ก. หนึ่งสมัย     ข. สองสมัย 

 ค. สามสมัย     ง. สี่สมัย 

 ตอบ ข. สองสมัย 

 พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 22ในปหนึ่งใหมีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัย 
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20.ผูวาราชการจังหวัด กําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุมสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน 

 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 

 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 

 ตอบ ข. 15 วัน 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 22  ในปหนึ่งใหมีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัย 
          ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมา

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งแรก ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
            วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 

สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดส่ีสิบหาวัน แตถามีกรณีจําเปน ใหประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบ

หาวัน 
 

21.สมัยประชุมสามัญมีกําหนดข้ึนภายในกี่วัน 

 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 

 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 

 ตอบ ค. 45 วัน 

 

22.กรณีมีเหตุจําเปน ประธานสภาสามารถส่ังขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกครั้งละไมเกินกี่วัน 

 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 

 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 

 ตอบ ก. 15 วัน 

 

23.ผูเรียกประชุมและเปนผูเปดและปดสมัยประชุมคือใคร 

 ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ข. นายกเทศมนตรี 

 ค. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ง. คณะรัฐมนตรี 

 ตอบ ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
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แนวขอสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 

 
11.ทองถ่ินอันเปนที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดหรือทองถ่ินชุมนุมชนที่มีราษฎรต้ังแต 10,000 คนข้ึน
ไป หมายถึงขอใด 
 ก. เทศบาลตําบล    ข. เทศบาลนคร 
 ค. เทศบาลเมือง    ง. เทศบาลทองถิ่น 
 ตอบ ค. เทศบาลเมือง 

เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถิ่นชุมนุม

ชนที่มีราษฎรตั้งแตหน่ึงหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อัน

ตองทําตามพระราชบัญญัติน้ี และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปน

เทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 

(มาตรา 10 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
12.ทองถ่ินชุมชนที่มีราษฎรต้ังแต 50,000 คนข้ึนไป ใหยกฐานะเปนเทศบาลใด 
 ก. เทศบาลสภาตําบล    ข. เทศบาลนคร 
 ค. เทศบาลเมือง    ง. เทศบาลทองถิ่น 
 ตอบ ข. เทศบาลนคร 

เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมี

รายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัติน้ี และซึ่งมี

ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น

ใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย (มาตรา 11 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 
พ.ศ.2552) 

 
13.การเปล่ียนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยกฎหมายใด 
 ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ค. กฎ      ง. ขอบังคับ 



~ 21 ~ 
 

  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546  

 
8. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  
 ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  ข. เกิดผลสัมฤทธิต์อภารกิจของรัฐ 
 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย 
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 
(3) มีประสิทธภิาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกจิของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ 
(7) มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
9. หมวด 2 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นัน้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
ง. คณะกรรมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตอบ ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 
10.การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อส่ิงใด 
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 ก. เพื่อใหเกิดความผาสุก    
ข. ความเปนอยูดีของประชาชน 

 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม  
ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี

เปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัย
ของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตองถือเอาผูใดเปนศูนยกลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกท้ังสองขอ    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ ข. ประชาชน 

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ตองดําเนินการอยางไรกอน 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แกไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการไวเปนการลวงหนา 

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมี
รายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละ
ข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตองสอดคลองกับ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
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