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การประปานครหลวง 
 

วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม 
วิสัยทัศน  
"เปนองคกรชั้นนําดานการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ในระดับ

แนวหนาสุด ของกลุมประเทศอาเซียน ที่ใหบริการงานประปา" 
พันธกิจ  
"ใหบริการงานประปา อยางมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ดวยมาตรฐานคุณภาพ 

และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสรางความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ" 
คานิยม  
"มุงมั่น พัฒนาคน พัฒนางาน บริการสังคม  ดวยความโปรงใส" 

 

การจัดการองคกร 
ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) 

             ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน จําแนกเปนมุมมองตามหลักการ Balanced 
Scorecard (BSC) และแนวทางบรหิารจัดการสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ดังนี้  
      1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic)  
            ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ Stakeholder ซึ่งคําวา"ผูมีสวนไดสวน
เสีย ในที่นี้ จะหมายรวมถึงทุกภาคสวนทั้งที่เปนบุคคล หนวยงานภาครัฐ และองคกรธุรกิจ ที่
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการประปานครหลวง มุงเนนตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมดุล 
      2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic)  
            สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EP : Economic Profit) โดยสรางรายไดใหเติบโต
อยางย่ังยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
               3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic)  
            ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถงึ เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับ
การยอมรับในระดับสากล 
               4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic)  
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            ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนนลูกคา 
การตลาด และการบริการท่ีเปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
     5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth 
Strategic)  
            ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 
               6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic)  
            ยกระดับการบริหารจัดการที่ดี ดวยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย การ
มีสวนรวม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency) 
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน (Accountability) ตอตานการคอรรัปชั่น (Anti – 
Corruption) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) เปนฐานบริหาร
จัดการทั้งองคกร สอดแทรกสูทุกกระบวนงาน 
 

สัญลักษณ 

 
 

พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง 
  
      พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 เสด็จเปดกิจการการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2457 โดยมีพระราชดํารัสกลาวเปดตอนหนึ่งความวา 
        อนึ่ง ทานทั้งหลายที่ไดชวยเราทําการอันนี้ใหสําเร็จไปได ควรรูสึกปล้ืมใจวาไดทําการ
อันประโยชนแลกุศลอยางย่ิงเพราะน้ําซึ่งใสสะอาด บริสุทธิ์ ใครๆยอมรูอยูแลวทั้งในโบราณ
แลบัดนี้วาเปนของจําเปนเพื่อประโยชนแล เพื่อความสุขสําหรับปองกันโรคอันตรายของ
มนุษย น้ําใสสะอาดยอมเปนเครื่องบําบัดโรคไดดีกวาโอสถหรือเภสัชชทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
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ส่ิงไรที่นับวาเปนมลทินโทษ ทานโบราณาจารยจึงตองสอนใหใชน้ําเปนเคร่ืองชําระลาง ใน
ที่สุดถึงแมจะกลาวเปรียบเทียบสิ่งที่เปนของชั่วราย เพื่อจะบําราบส่ิงชั่วรายอันนั้นก็จะบําราบ
ใหพายแพไดโดยอาศัยอํานาจน้ํา เปนตนวาเมื่อครั้งสมเด็จพระมุนินทรชินสีหประทับอยูที่
ภายใตโพธิ บัลลังกพระยามาร ซึ่งสมมุติวาเปนผูคิดรายตอพระองคไดหวังผจญตอพระบรม
ศาสดา โดยเดชะอํานาจพระบารมีของพระองคบันดาลใหนางพระธรณีมาสยายผมบีบน้ํา
บําราบมาร ไดดวยอิทธิฤทธิ์แหงน้ํา อันไหลมาจากผมของนางดวยอํานาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ 
ขอการประปาจงเปนผลสําเร็จสมตามพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และ
สมความประสงคของเราแลสมความประสงคของทานทั้งหลายบรรดาที่ไดชวยทําการ อันนี้
สําเร็จ ขอน้ําใสอันจะหล่ังไหลจากประปานี้ จงเปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะ
เบียดเบียฬใหรายแกประชาชนผูเปน พสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ไดรับพรแลว โดยพระสงฆ
ไดสวดมนตแลโดยเราไดตั้งใจใหพรจงบันดาลใหเปนน้ํามนตทําให ประชาชนมีความสุข
สวัสด์ิผองแผวเจริญถวนทั่วทุกตัวคนตั้งแตวันนี้เปนตน ไป  
       ซึ่งพระราชดํารัสดังกลาว จึงเปนที่มาของตราสัญลักษณของการประปา  
(หมายเหตุ พระราชดํารัสนี้เปนภาษาที่ใชเขียนในสมัยนั้น จงึมีบางคําทีผิ่ดจากที่ใชใน
ปจจุบัน) 
 

การบริหารจัดการภาพลักษณ 
วิสัยทัศนของแบรนด  
การประปานครหลวงเปนองคกรทีมุ่งมั่นชวยเหลือประชาชน เพื่อใหมีคณุภาพชีวติที่ดี

ข้ึน 
การวางตําแหนงแบรนด 
เหนือกวา องคกรท่ีใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆในประเทศไทย สําหรับ

ประชาชน ที่อยูอาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ตองการสินคาคุณภาพดี 
ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ ในราคาที่สามารถจายไดและยุติธรรม 
รวมทั้งมีบริการท่ีรวดเร็ว เพราะกปน.มี เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ อีกท้ังยังมีพนักงานที่ใหบริการอยางมืออาชีพ อบอุนและเขาถึงงาย ที่ลูกคา
ไววางใจ เพื่อใหทุกๆคนมีความมั่นใจวากปน.ทํางานอยางทุมเทเพื่อชวยใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

บุคลิกภาพของแบรนด     
• มีความเปนมืออาชีพ (ซือ่สัตย เปดเผย เปนผูนํา) 
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• มีแนวคิดเชงิรุก (มองการณไกลกระฉับกระเฉง รวดเร็ว) 
• สรางสรรค (มีพลังสรางสรรค ชางคดิ/เปนแหลงความรู) 
• โอบออมอาร ี(มีมิตรไมตรี ชอบชวยเหลือผูคน เขาถึงงาย) (มจีิตสํานึกในการ

บริการ) 
• ทันสมัย (เทห/สวยงามเขากับยุคสมัย ดูสมารท) 
• นาเชื่อถือ (วางใจได พึง่พาได) 

จึงไดจัดทําตราสัญลักษณการประปานครหลวงโฉมใหม โดยมีความหมายดังนี้  
• ตราสัญลักษณของการประปานครหลวง ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน 

ไดแก สัญลักษณพระแมธรณี ชือ่การประปานครหลวง และเสนน้ํา  
• สัญลักษณพระแมธรณ ีมีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และใหความ

หมายถึงธุรกิจประปา  
• เสน น้ํา ที่เริ่มจากสีเขียวธรรมชาตมิาสูสีฟาใส มีความหมายถึงการนําน้ําจากแหลง

ธรรมชาตมิาบําบัดใหสะอาดสูประชาชนในนครหลวง อันเปนภารกิจหลักของ กปน. และตอก
ยํ้าความสะอาดของน้ํา (น้ําประปาด่ืมได) อีกท้ังสะทอนถึงวสัิยทัศนของแบรนด กปน. ในการ
เสริมสรางคุณภาพชีวติที่ดีข้ึนใหประชาชนในนครหลวง  

• ลักษณะเสนน้ําที่เปนเสนโคง มีความหมายถึงการไมหยุดนิ่ง และการพฒันาไม
หยุดย้ังของ กปน. 
 

ตราสัญลักษณประจําองคกร 

            

         
หมายเหตุ : สามารถเลือกใชได 2 แบบ ตามความเหมาะสม และไมควรดัดแปลง/แกไข
ตราสัญลักษณประจําองคกร 
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สีประจําองคกร 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติ/ภาระหนาที่ 
พระผูกอตั้งกิจการประปา  
วัน ที่ 13 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได

ประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมศุขาภิบาลจัดการที่จะนําน้ํา
มาใชในพระนครตามแบบอยางที่สมควรแก ภูมิประเทศการท่ีจะตองจัดทํานั้นคือ  

• ใหตั้งทําที่น้ําขังที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเปนที่พนเขตน้ําเค็มข้ึน
ถึงทุกฤดู  

• ใหขุดคลองแยกจากที่ยังน้ํานั้นเปนทางน้ําลงมาถึงคลองสามเสนฝงเหนือ ตาม
แนวทางรถไฟ  

• ตั้ง โรงสูบข้ึน ณ ที่ตําบลนั้น สูบน้ําข้ึนยังที่เกรอะกรองตามวิธีใหน้ําสะอาดบริสุทธิ์
ปราศจากส่ิงซึ่งจะเปนเชื้อโรคแลวจําหนายน้ําไปในที่ตางๆตามควรแกทองที่ของเขตพระนคร  
กิจการอยางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเรียกตามภาษาสันสกฤต เพื่อจะใหเปนคํา
สั้นวา "การประปา" 
  
ตอนหนึ่งของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ในการเปด
กิจการประปากรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2457  
" ขอประปาจงเปนผลสําเร็จสมความพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และ
ความประสงคของเราแลความประสงคของ ทานทั้งหลาย บรรดาที่ไดชวยทําการอันนี้สําเร็จ 
ขอน้ําใสอันจะหล่ังจากประปานี้ จงเปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะเบียดเบียนใหรายแก
ประชาชนผูเปน พสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ที่ไดรับพรแลวโดยพระสงฆไดสวดมนต และ 
 

 
สีน้ําเงิน  
C95 M70 Y15K0 หรือ PANETONE 653 C 

 
สีเขียวน้ําทะเล  
C80 M0 Y35 K0 หรือ PANETONE 325 C 

 
สีฟาใส  
C30 M0 Y0 K0 หรือ PANETONE 290 C 
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ธรรมภิบาล (Good Govermance) 
 นโยบายกํากับดูแลกิจการของการประปานครหลวง (กปน.) 

เพื่อให กปน. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส 
ตรวจสอบไดสามารถดําเนินกิจการไดตามวัตถุประสงคที่มุงใหบริการประชาชนไดอยาง
ตอเนื่อง เพียงพอกับความตองการและเปนองคกรในระดับแนวหนาเทียบเคียงไดกับ
มาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวน ไดเสียทุกกลุม คณะกรรมการ 
กปน. ไดนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 6 ประการ คือ ความรับผิดชอบตอผล
การปฏิบัติหนาที่ความสํานึกในหนาที่  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน  
ความโปรงใส  วิสัยทัศน และจรรยาบรรณ รวมทั้งหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
มากําหนดเปนกรอบในการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับสภาวะของ กปน.เพื่อให
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน กปน. ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ มีทัศนคติที่ดี 
มีพัฒนาการอยางสรางสรรค และมีจิตสํานึกในการใหบริการ ซึ่งนโยบายกํากับดูแลกิจการ
ของ กปน. ในสถานะท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย 

 
1. โครงสรางของคณะกรรมการ กปน. 

1. คณะกรรมการ กปน. ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีจํานวนเปนไปตามพระราชบญัญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 
2510 ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวา 9 คนแตไมเกนิ 13 
คน และผูวาการเปนกรรมการโดยตําแหนง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรณีที่
กรรมการทานใดทานหนึ่งพนจากตําแหนง ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน โดยผูนั้นจะมีวาระ
การดํารงตําแหนงเทาที่เหลืออยูของผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน 

2. คณะกรรมการ กปน. ประกอบดวย กรรมการที่เปนอิสระจาํนวนหนึ่ง ไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 
• คําจํากัดความของความเปนอิสระ หมายถึง 

1. มีความเปนอิสระในเรื่องความคดิ การใชดุลยพินิจ การตัดสินใจ การพูดและ 
การกระทําที่เปนอิสระ พรอมที่จะคัดคานการกระทําของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝายบริหาร
ในกรณีที่ตนมีความเห็นแยง และสามารถทําใหเกิดการปรับเปล่ียนหรือยับย้ังการดําเนินการ
ตาง ๆ ไดอยางแทจริง 

2. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจใด ๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน หรือ 
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พระราชบัญญัตกิารประปานครหลวง 
พ.ศ. 2510 แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 

เปนปที่ 22 ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการประปานครหลวง  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้ 
มาตรา 1 พระราชบญัญตัินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประปานครหลวง 

พ.ศ. 2510”  
มาตรา 2 พระราชบญัญตัินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนทีม่ีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี ้หรือซึง่ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน  

มาตรา 4 ในพระราชบญัญัตินี ้
“การประปานครหลวง” หมายความวา การประปานครหลวง ซึ่งจัดตั้งข้ึน

ตามพระราชบัญญัตินี ้
“ประปา เอกชน” หมายความวา การผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาโดย

เอกชน ใหแกผูอยูในบานที่มีทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎร ตั้งแตหา
บานขึ้นไป โดยมีคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น 

“พนักงาน” หมายความวา พนักงานการประปานครหลวงรวมทั้งผูวาการ 
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการประปานครหลวง 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการประปานครหลวง 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรผูีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
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แนวขอสอบความรูทั่วไปเก่ียวกับการประปานครหลวง 
 
1. ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ประกอบดวยยุทธศาสตรกี่ดาน 
 ก. 3 ดาน     ข. 4 ดาน 
 ค. 5 ดาน     ง. 6 ดาน 
ตอบ ง. 6 ดาน 

ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบบัที่ 3 (2555 - 2559) 
  1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic)  
  2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic)  
         3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic)  
         4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic)  
  5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic)  
         6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic)  
 
2. การยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกรเปนยุทธศาสตรดานใดของการประปานคร
หลวง 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 

ตอบ ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
     ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth Strategic) 
ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 
 
3. ใหบริการนํ้าประปาท่ีสะอาด อยางทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล เปนยุทธศาสตรดานใด 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
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ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 

ตอบ ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic) ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยาง

ทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับในระดับสากล 
 
4. ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนนลูกคา 
การตลาด และการบริการท่ีเปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เปนยุทธศาสตรดานใด 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 

ตอบ ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 
ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic) ผลิตและสงน้ํา

ดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนนลูกคา การตลาด และการบริการ
ที่เปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
5. ขอใดไมใชสวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวง  
 ก. สัญลักษณพระแมธรณี   ข. ชื่อการประปานครหลวง 
 ค. เสนน้ํา     ง. ทองทะเล 
ตอบ ง. ทองทะเล 
  ตราสัญลักษณของการประปานครหลวง ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน 
ไดแก สัญลักษณพระแมธรณี ชื่อการประปานครหลวง และเสนน้ํา  
 
6. สวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวงใดที่มีความหมายถึงความเอื้อ
อารีของ กปน. และใหความหมายถึงธุรกิจประปา  
 ก. สัญลักษณพระแมธรณี   ข. ชื่อการประปานครหลวง 
 ค. เสนน้ํา     ง. ทองทะเล 
ตอบ ก. สัญลักษณพระแมธรณี 
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 สัญลักษณพระแมธรณ ีมีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และใหความ
หมายถึงธุรกิจประปา  
 
7. สวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวงใดที่มีความหมายถึงการไมหยุด
นิ่ง และการพัฒนาไมหยุดย้ังของ กปน. 

ก. สัญลักษณพระแมธรณี   ข. ชื่อการประปานครหลวง 
ค. เสนน้ํา     ง. ทองทะเล 

ตอบ ค. เสนน้ํา 
 ลักษณะเสนน้ําที่เปนเสนโคง มีความหมายถึงการไมหยุดนิ่ง และการพฒันาไม
หยุดย้ังของ กปน. 
 
8. ขอใดเปนความรับผิดชอบตอสังคมของการประปานครหลวง 
 ก. การกํากับดูแลกิจการที่ดี  ข. สิทธิมนุษยชน 
 ค. สิทธิแรงงาน    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ความรับผิดชอบตอสังคม  
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
2. สิทธิมนุษยชน 
3. สิทธิแรงงาน 
4. การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม 
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
6. การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 
7. การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 
9. ประมวลจริยธรรมของผูวาการและพนักงานการประปานครหลวง ฉบบัปจจบุันที่ใชอยูเปน
ฉบับพ.ศ.ใด 
 ก. ฉบับที่ 133 พ.ศ. 2555   ข. ฉบับที่ 133 พ.ศ. 2554 

 ค. ฉบับที่ 133 พ.ศ. 2553   ง. ฉบับที่ 133 พ.ศ. 2552 
ตอบ ง. ฉบับที่ 133 พ.ศ. 2552 
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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

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 

 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน 
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การส่ังการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ
รวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ

ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 

 “คูกรณี” หมายความวา ผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําส่ังทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปนกรรมการใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทาง
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผู
นั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
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แนวขอสอบ  
พรบ. วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
6.ผูมีอํานาจออกฎ กระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง ในฉบับนีค้ือผูใด 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ประธานศาลฎีกา    ง. ประธานศาลยุติธรรม 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
                  นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบตัิการตาม 
         พระราชบัญญัตนิี้ (พรบ.วิธปีฏิบัติฯ มาตรา 6) 
 
7.ผูใดมิใชคณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 
 ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 

ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง”
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคณุวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกนิเกาคน เปน
กรรมการ  (พรบ.วิธีปฏบิัติฯ มาตรา 7) 

 
8.คณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง มวีาระอยูในตาํแหนงคราวละก่ีป 
 ก. คราวละสองป    ข. คราวละสามป 
 ค. คราวละสีป่     ง. คราวละหาป 
 ตอบ ข. คราวละสามป 

ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได  (พรบ.วธิีปฏิบัติฯ มาตรา 8) 
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9.หนวยงานใดทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชมุ 
 ก. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษา
หาขอมูลและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 10) 
 
10.ในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตัิตาม พรบ.นี้ ตองนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละกี่ครั้ง 
 ก. 1 ครั้ง     ข. 2 ครั้ง 
 ค. 3 ครั้ง     ง. 4 ครั้ง 
 ตอบ ก. 1 คร้ัง 

จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง
คราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (พรบ.วธิีปฏิบัติ
ฯ มาตรา 11) 
 
11.ผูที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไมไดคือขอใด 
 ก. เปนคูกรณีเอง    ข. เปนคูหมั้นของคูกรณ ี
 ค. เปนญาตขิองคูกรณ ี   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทาํการพิจารณาทางปกครองไมได 
            (1) เปนคูกรณีเอง 
            (2) เปนคูหมั่นหรือคูสมรสของคูกรณี 
            (3) เปนญาติของคูกรณ ีคือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือ  
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 
 

 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร 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) กอนเร่ิมดําเนินการ 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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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ฉบับทีใ่ชใน
ปจจุบันเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ.2536     ข. พ.ศ.2539 
 ค. พ.ศ.2542     ง. พ.ศ.2546 
 ตอบ ง. พ.ศ.2546    

พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา“พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” 
 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีผลบังคับใช
เมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 120 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
 
3. การปฏิบตัิตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏบิตัิเมือ่ใดและ
จะตองมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่ผูใดกําหนด 
 ก. คณะรัฐมนตร ี    ข. นายกรัฐมนตร ี
 ค. นายกรัฐมนตร ี    ง. ประธานศาลฎีกา 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี  

การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด
และจะตองมเีงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ 
ก.พ.ร. 
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4. จากขอขางตน จะตองไดรับขอเสนอแนะจากผูใด 
 ก. ก.พ.     ข. ก.พ.ร. 
 ค. อ.ก.ค.     ง. อ.ก.พ. 
 ตอบ ข. ก.พ.ร. 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 
5.  “รัฐวิสาหกิจ” นั้นจะตองจัดตัง้ข้ึนโดยกฎหมายใด 
 ก. พรบ. และ พรฎ.    ข. พรบ. และ ขอบญัญตั ิ
 ค. พรบ. หรอื พรฎ.    ง. พรบ. หรอื ขอบัญญตัิ 
 ตอบ ค. พรบ. หรือ พรฎ. 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวารัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญตัิหรือพระราช
กฤษฎีกา 
 
6. ผูรักษาการตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. วุฒิสภา     ง.  รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 
7. หมวด 1 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
 ง. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ตอบ ก. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

หมวด 1  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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8. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  
 ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย 
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
9. หมวด 2 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมอืงทีดี่   

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

 
10.การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อส่ิงใด 
 ก. เพื่อใหเกิดความผาสุก    

ข. ความเปนอยูดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม  

ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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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

ประจําการในตางประเทศซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซ่ึงเรียกช่ือเปนอยาง 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


