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ความรูท ั่วไปเกีย่ วกับสถานธนานุบาลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประวัติความเปนมา
กิ จ การสถานธนานุ บ าลได ริ เ ริ่ ม ขึ้ น โดย ฯพณฯ จอมพลสฤกษดิ์ ธนรั ต น อดี ต
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากการไปตรวจราชการในจังหวัดตางๆ พบวา ในหลายจังหวัดไมมี
การจัดตั้งสถานธนานุเคราะห (ซึ่งดําเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห) หรือโรงรับจํานําของ
เอกชนเหมือนอยางในนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี และเห็นวากิจการดังกลาวนี้ นอกจากจะเปน
การชวยเหลือคนยากจนขัดสนเงินไดบรรเทาความเดือดรอนหรือแกขัดโดยไมตองไปกูยืม
เงินจากเอกชน โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และยังมีสวนชวยควบคุมการรับซื้อของโจรอีก
ดวย
การดํา เนิ น การจั ดตั้ง สถานธนานุบ าล (โรงรั บ จํ านํ า) ของเทศบาลและสุข าภิ บ าล
นอกจากมีขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายแลว ยังมีที่มารจากมติคณะรัฐมนตรี และมติที่
ประชุมของกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินการจัดตั้งเปนกรณีพิเศษ
จากการตั้งโรงรับจํานําทั่วไป กลาวคือ
1.คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2503 ใหกระทรวงมหาดไทยรับเรื่อง
การจั ด ตั้ ง สถานธนานุ เ คราะห (โรงรั บ จํ า นํ า ) ในต า งจั ง หวั ด ไปดํ า เนิ น การเพื่ อ เป น การ
ชวยเหลือคนยากจน จะไดไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชนโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยัง
เป น ประโยชน ใ นการควบคุ ม การรั บ ซื้ อ ของโจรอี ก ประการหนึ่ ง ด ว ย และหาก
กระทรวงมหาดไทยไมสามารถจัดตั้งขึ้นเองไดก็ควรพิจารณาใหเอกชนเขามารวมทุนหรือเขา
หุนดวย โดยกระทรวงมหาดไทยเปนผูจัดการและดําเนินการ
2. ในคราวประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 20/2503 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2503 ที่
ประชุมไดพิจารณาเห็นวาเดิมเทศบาลหลายแหงก็ไดคิดจะดําเนินการจัดตั้งโรงรับจํานําอยู
แล ว เนื่ อ งจากเทศบาลเป น หน ว ยบริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น มี ง บประมาณของตนเอง
สามารถที่จะจัดตั้งไดเอง หากมอบหมายใหเทศบาลจัดทําก็จะตรงกับเปาหมายที่กฎหมาย
บัญญัติไว โดยในขั้นแรกอาจใหเทศบาลดําเนินการจัดตั้งเปนการทดลองที่จังหวัดเชียงใหม
นครสวรรค อุดรธานีและหาดใหญกอน สวนระเบียบและวิธีปฏิบัติคงใชวิธีการที่สถานธนานุ
เคราะหคือปฏิบัติอยู แตอาจจะพิจารณาแกไขเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น ซึ่งที่
ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบดวยและในที่สุดไดมีมติดังตอไปนี้
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2.1 ใหเทศบาลดําเนินการจัดตั้งโรงรับจํานําขึ้นในจังหวัดเชียงใหม นครสวรรค และ
อุดรธานี ในป 2504 โดยใชเงินทุนซึ่งกูจากสันนิบาตเทศบาล และไดรับความรวมมือในทาง
หลักปฏิบัติจากกรมประชาสัมพันธ
2.2 ใหกรมประชาสงเคราะหรวมมือ แนะนําในทางหลักปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการ
โรงรับจํานําเพื่อใหเทศบาลไดดําเนินการในเรื่องนี้ไดลุลวงไปดวยดี
2.3 ใหกรมตํารวจพิจารณาวางระเบียบควบคุมของที่รับจํานํา ตลอดจนบัญชีของหาย
ขึ้นไว
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
ปรั บ ปรุ ง บทบาทภารกิ จ ตามพรราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังนี้ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการสงเสริมการดําเนกนงานกิจการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2546 ไดเปลี่ยนแปลงผูดําเรงตําแหนงประธานกรรมการ จ.ส.ท. จากอธิบดีกรมการ
ปกครองเปน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงเปนผลใหสถานธนานุบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการโอนยายสังกัดจาก “กรมการปกครอง” เปน “กรมสงเสริมการ
ปกครองท อ งถิ่ น ” โดยมี ค ณะกรรมการจั ด การสถานธนานุ บ าลขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น เรียกชื่อยอวา “จ.ส.ท.” ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2546
การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป จ จุ บั น มี ส ถานธนานุ บ าลขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี ก ารดํ า เนนการนํ า
คอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการเขียนตั๋ว ระบบการทะเบียน ระบบการ
บัญชีทําใหสามารถใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
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สมการบัญชี
ความสัมพันธระหวางสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ เขียนเปน
สมการบัญชีไดดังนี้
สินทรัพย

= หนี้สิน + สวนของเจาของ

สมการบัญชี ใชเปนหลักในการวิเคราะหรายการบัญชี และการบันทึกขอมูล
ทางการบัญชี ซึ่งการดําเนินงานของธุรกิจจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
หนี้สิน และสวนของเจาของ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทั้งสิน้ ตองเทากับ หนี้สินและสวน
ของเจาของรวมกันเสมอ
งบกําไรขาดทุน (Income Statement)
งบกําไรขาดทุนเปนงบ หรือรายงานการเงินที่แสดงใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานของกิจการในชวงเวลาหนึง่ คือ 1 ป หรืออาจจะสั้นกวา 1 ปก็ได เชน งวด
1 เดือน หรือรายไตรมาส อาจเปน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน เรียกวางบระหวางกาล ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามความตองการฝายบริหารที่จะใชภายในกิจการ
การคํานวณกําไรขาดทุนของกิจการกระทําไดโดย การเปรียบเทียบรายได
และคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น สวนเกินที่รายไดสูงกวาคาใชจาย เรียกวา กําไร
สุทธิ หรือรายจายมากกวารายได เรียกวา ขาดทุนสุทธิ ดังตัวอยางตอไปนี้
บริษัท ABC การคา จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25xx
รายได :
ขาย
รายจาย :
ตนทุนขาย
เงินเดือน
คาเชา
คาน้ํา-คาไฟ

200,000
100,000
30,000
5,000
5,000
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เดบิต และ เครดิต หมายถึง
ศัพททางบัญชีที่ควรทราบเพื่อประโยชนในการบันทึกบัญชี รายการคาที่
เกิดขึ้นทุกรายการจะมีผลกระทบตอบัญชีสองบัญชี หรือมากกวานั้นเสมอ เชน
เดบิต “Debit” (Dr) หมายถึง ดานซายของบัญชีซึ่งใชบนั ทึกสินทรัพยที่
เพิ่มขึ้น และหนี้สินกับสวนของเจาของที่ลดลง รายการบัญชีที่บันทึกทางดานซาย เรียกวา
รายการเดบิต
เครดิต “Credit” (Cr) หมายถึง ดานขวาของบัญชีซึ่งใชบันทึกสินทรัพยที่
ลดลง และหนี้สินและสวนของเจาของที่เพิ่มขึ้น รายการบัญชีที่บันทึกทางดานขวา เรียกวา
รายการเครดิต
ผลตางระหวางจํานวนเงินทางดานเดบิต (ดานซาย) และจํานวนเงินทางดาน
เครดิต (ดานขวา) เรียกวา ยอดคงเหลือ
ถาจํานวนเงินทางดานเดบิต สูงกวา เครดิต เรียกวา ยอดคงเหลือเดบิต
(Debit Balance)
ถาจํานวนเงินทางดานเครดิต สูงกวา เดบิต เรียกวา ยอดคงเหลือเครดิต
(Credit Balance)
สินทรัพย = หนี้สิน + ทุน

จากสมการบัญชี

กลาวคือ ในการบันทึกบัญชีถือวา สินทรัพย อยูดานซาย คือ เดบิต และ
หนี้สินบวกทุนอยูดานขวา คือ เครดิต ถาผลของรายการทําใหเพิ่มขึ้น ก็จะบันทึกให
เพิ่มขึ้นตามดานที่อยู ถาผลของรายการทําใหลดลง ก็จะบันทึกในดานตรงกันขามทีอ่ ยู
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนสินทรัพย หนี้สนิ หรือทุน
เดบิต สินทรัพย เครดิต
เครดิต
เพิ่ม +
ลด –

เดบิต หนี้สนิ เครดิต

เดบิต ทุน

ลด

ลด

–

เพิ่ม

+

สรุปสมการบัญชีไดดังนี้ :
สินทรัพย
= หนี้สิน + ทุน + รายได – คาใชจาย หรือ
สินทรัพย+คาใชจาย = หนี้สิน + ทุน + รายได

–

เพิ่ม +
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สินทรัพย
หนี้สิน
ทุน
รายได
คาใชจาย

ดานที่อยู
“
“
“
“

เดบิต
เครดิต
เครดิต
เครดิต
เดบิต

เพิ่ม
+ เดบิต
+ เครดิต
+ เครดิต
+ เครดิต
+ เดบิต

-

ลด
เครดิต
เดบิต
เดบิต
เดบิต
เครดิต

การวิเคราะหรายการคา
เมื่อมีรายการคาเกิดขึ้น จําเปนตองวิเคราะหวารายการดังกลาวมีผลกระทบ
ตอ สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ อยางไรบาง รวมทั้งผลกระทบตอรายไดทําให
สวนของเจาของเพิ่มขึ้นและคาใชจายทําใหสวนของเจาของลดลง
ตัวอยาง รายการที่เกิดขึ้นในกิจการ รานABCซักรีด ในระยะเวลา 1 เดือน เริ่ม 1
มกราคม 25xx ถึง 31 มกราคม 25xx ดังนี้ :
1. นายตนนําเงินสดมาลงทุน 25,000 บาท
2. ซื้อของใชสนิ้ เปลืองเปนเงินสด 3,000 บาท
3. ซื้ออุปกรณซักรีดจากราน ABC เปนเงิน 14,000 บาท ตกลงชําระเงิน
15 ก.พ. 25xx
4. ระหวางเดือน กิจการมีรายไดจากการใหบริการเปนเงินสด 6,200 บาท
5. ระหวางเดือน จายเงินสดเปนคาใชจา ยดังนี้
เงินเดือน
1,500 บาท
คาเชา
2,000 บาท
คาน้ํา–คาไฟฟา 280 บาท
6. กิจการตกลงชําระหนี้ใหเจาหนี้บางสวน 3,000 บาท
7. ณ วันสิ้นเดือนตรวจนับของใชสิ้นเปลือง ปรากฏวามีของเหลืออยูคิดเปน
มูลคา 1,400 บาท แสดงวาในระหวางเดือนมีการนําของใชสิ้นเปลืองไปใชในการซักรีด
1,600 บาท (ซื้อมา 3,000 บาท หักจํานวนที่เหลือ 1,400 บาท)
8. นาย ก. ถอนเงินไปใชสวนตัว 5,000 บาท
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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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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534
$ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
$ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน 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
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ให คํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
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 สถานกงสุล
ใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปนอยาง
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อื่นและปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวร
ไทยประจําองคการระหวางประเทศ
“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน
กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัด
สวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวาง
ประเทศ
“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณีของ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวน
ราชการ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน
$ ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหนา รัฐ บาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิ บัติก ารให เหมาะสมกับ การปฏิบั ติ
ราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัวหนา
คณะผูแทนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได
หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ
ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคลใน
คณะผูแทนซึ่งประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาที่
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงตั้งและการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังนี้
(1) จังหวัด
(2) อําเภอ
จังหวัด
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สรุปสาระสําคัญ
พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง 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
ร ว มกั บ ทหารในการป อ งกั น และรั ก ษาความมั่ น คงของราชอาณาจั ก รจากภั ย คุ ก คามทั้ ง
ภายนอกและภายในประเทศ
(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา
" ความหมาย
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ
ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
“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
งบประมาณที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดขึ้น
"ราชการสวนทองถิ่นอื่น" หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการ
บริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น 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 ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดยี่สิบ
สี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ความหมาย
“งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา
การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย
“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ
ทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือใน
ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่น
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ชนิดของหนังสือ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. หนังสือสั่งการ
5. หนังสือประชาสัมพันธ
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
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หนังสือภายนอก
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มี
ถึงบุคคลภายนอก

หนังสือภายใน
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ

หนังสือประทับตรา
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวาง
สวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่อง
สําคัญ ไดแก
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การสงสําเนาหนังสือ สิง่ ของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
5. การเตือนเรื่องที่คาง
6. เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่ง ใหใชหนังสือ
ประทับตรา
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ

หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไว
โดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใชกระดาษ
ตราครุฑ
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ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ
ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
ที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ

หนังสือประชาสัมพันธ
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว
ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ
แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ

การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
การเก็บรักษา
การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลวและการ
เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของ
เจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมีอะไร
ที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้
1. จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของ
เรื่องและหนวยเก็บ เก็บไวอยางละฉบับ
2. สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือนั้น พรอมทั้งบัญชีหนังสือ
สงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้น ๆ กําหนด
เมื่อไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องแลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี้
1. ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ
หนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา
- หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลายดวยหมึกสีแดง
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แนวขอสอบ พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
และแกไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
17.เมื่อตําแหนงประธานวางลงตองมีการเลือกประธานสภาภายในกี่วันนับแตตําแหนงวางลง
ก. ภายในสิบหาวัน
ข. ภายในสามสิบวัน
ค. ภายในสี่สิบหาวัน
ง. ภายในหกสิบวัน
ตอบ ก. ภายในสิบหาวัน
พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 19 เมื่อตําแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวาง
ลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมี
การยุ บ สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด ให มี ก ารเลื อ กประธานสภาองค ก ารบริ ห ารส ว น
จังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี แทนตําแหนงที่วาง
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
18.เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภา ไมอยูในที่ประชุมให
ดําเนินการอยางไร
ก. ผูอาวุโสที่สุดเปนประธานชั่วคราว
ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม
ค. เลื่อนการประชุมออกไป
ง. ผูมีตําแหนงสูงสุดเปนประธานชั่วคราว
ตอบ ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม
พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 21 เมื่อประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งสองคนไมอยู
ในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเปนประธานในที่
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
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ต อ งกํ า หนดให ส มาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ได ม า
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งแรก ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
สมั ย ประชุ ม สามั ญ ใหมี กํ า หนดสี่ สิ บห า วั น แต ถ ามี ก รณีจํ า เป น ให ป ระธานสภาองค ก าร
บริหารสวนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบ
หาวัน
21.สมัยประชุมสามัญมีกําหนดขึ้นภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ค. 45 วัน
ตอบ ค. 45 วัน

ข. 30 วัน
ง. 60 วัน

22.กรณีมีเหตุจําเปน ประธานสภาสามารถสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกครั้งละไมเกินกี่วัน
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 (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
11.ทองถิ่นอันเปนที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 คนขึ้น
ไป หมายถึงขอใด
ก. เทศบาลตําบล
ข. เทศบาลนคร
ค. เทศบาลเมือง
ง. เทศบาลทองถิ่น
ตอบ ค. เทศบาลเมือง
เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถิ่นชุมนุม
ชนที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อัน
ต อ งทํ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และซึ่ ง มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป น
เทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย
(มาตรา 10 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
12.ทองถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป ใหยกฐานะเปนเทศบาลใด
ก. เทศบาลสภาตําบล
ข. เทศบาลนคร
ค. เทศบาลเมือง
ง. เทศบาลทองถิ่น
ตอบ ข. เทศบาลนคร
เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมี
รายได พ อควรแก ก ารที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ อั น ต อ งทํ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และซึ่ ง มี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น
ใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย (มาตรา 11 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13
พ.ศ.2552)
13.การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยกฎหมายใด
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ค. กฎ
ง. ขอบังคับ
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แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
8. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
ข. เกิดผลสัมฤทธิต์ อภารกิจของรัฐ
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ได แ ก การบริ ห ารราชการเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมาย
ดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
9. หมวด 2 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 นัน้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การรบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ ภารกิจของรัฐ
ง. คณะกรรมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตอบ ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
10.การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อสิ่งใด
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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. ถูกทั้งสองขอ
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง
ตอบ ข. ประชาชน
ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ
12. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ตองดําเนินการอยางไรกอน
ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ
ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา
ค. ติดตามและประเมินผล
ง. แกไขและบรรเทาผลกระทบ
ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบั ติ
ดังตอไปนี้
(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการไวเปนการลวงหนา
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1)
ตองมี
รายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละ
ขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) สว นราชการตอ งจั ดให มี การติดตามและประเมิ นผลการปฏิบั ติต าม
แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด
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