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การประปานครหลวง 
 
วิสัยทัศน 

"เปนองคกรสมรรถนะสูงที่ใหบริการงานประปา มธีรรมาภิบาล และไดมาตรฐานใน
ระดับสากล" 
 
พันธกิจ 
      1) สรางการเติบโตและความยั่งยืนขององคกร 
      2) ดําเนินการตามแผนน้ําประปาปลอดภัยขององคการอนามัยโลก ดวยการพัฒนา
ระบบน้ําดิบ - ผลิต - จาย ใหมีเสถียรภาพ 
      3) พัฒนางานประปาอยางมืออาชีพใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย 
      4) สงเสริมคุณภาพชีวติที่ดีใหประชาชนไดมีน้ําประปาใชถวนหนาทั่วไทย 
 
คานิยม 

"มุงมัน พัฒนาตน พฒันางาน บริการสังคม ดวยความโปรงใส ใสใจคุณภาพ" 
โครงสราง 
  
ยุทธศาสตร 
        ภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ การประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564) ยังคงมุงเนน
สรางความย่ังยืนขององคกรระยะยาวตอเนือ่งจากยุทธศาสตรฯ การประปานครหลวง ฉบับที่ 
3 (2555-2559) ภายใตหลักการ "S-Link for MWA Sustainable Growth” คือ  

• สรางความย่ังยืน(Sustainability) มีทิศทางการเติบโต มัน่คง ยาวนาน ทั้งดานรายได
และโครงสรางองคกร 

• เสริมความมั่นคง (Stability) พัฒนาระบบผลิต-จายใหมีเสถียรภาพ 
• สรางความเพียงพอ (Sufficiency)ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหเพียงพอ

กับความตองการของผูมสีวนไดสวนเสียอยางสมดุล ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ลดความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคมและ 
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• สงเสริมสุขอนามัยของประชาชนผูบริโภคน้ําประปา (Sanitary)ยกระดับและรักษา
คุณภาพน้ําผลิต-จายใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  
  

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ กปน. (MWA Good Governance Policy)  
เพื่อให กปน. นําหลักการธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลักมาใชในการดําเนินงาน และ

สอดคลองกบัวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร จงึไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของ กปน. (MWA Good Governance Policy) ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้  
1. โครงสราง องคประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
        1.1 โครงสรางของคณะกรรมการ กปน.  
        1.2 หลักการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการและผูบริหาร  
        1.3 อาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการ กปน.  
        1.4 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กปน. แตงตั้ง  
        1.5 การประชุมคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ กปน. 
แตงตั้ง  
        1.6 แนวทางปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการ กปน. มีดังนี้  
        1.7 คาตอบแทนของคณะกรรมการ กปน. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการ กปน. แตงตั้ง ผูวาการ และผูบรหิารระดับสูง  
        1.8 การประเมินผลของคณะกรรมการ กปน. รวมทั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ กปน. แตงตั้ง  
        1.9 การรายงานของคณะกรรมการ กปน.  
        1.10 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร  
2. นโยบายการบริหารจัดการองคกร (Organization Management Policy) 
        2.1 นโยบายดานการควบคมุภายใน  
        2.2 นโยบายดานการตรวจสอบ  
        2.3 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง  
        2.4 นโยบายดานทรัพยากรบคุคล  
        2.5 การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน  
        2.6 นโยบายการเปดเผยขอมูล  
        2.7 ความสัมพันธและแนวปฏบิัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร ศิลป
อาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 
 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 
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คําสั่งทางปกครอง 
เจาหนาที่ 
เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(๑) เปนคูกรณีเอง 
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นอง

หรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้น 

(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของ
คูกรณี 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
คูกรณี 
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเปนคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง

ไดตามขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบ กระเทือนโดยมิอาจ
หลีกเล่ียงได 

ผูมีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไดจะตองเปน 
(๑) ผูซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
(๒) ผูซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนด

ได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคล  โดยผูแทนหรือตัวแทนแลวแตกรณี 
 
การพิจารณา 

 เอกสารที่ย่ืนตอเจาหนาที่ใหจัดทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารที่ทําข้ึนเปน
ภาษาตางประเทศ ใหคูกรณีจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกตองมาให 
ภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่กําหนด ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดย่ืนตอเจาหนาที่ใน
วันที่ เจาหนาที่ไดรับคําแปลนั้น เวนแตเจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่ทําข้ึนเปน
ภาษาตางประเทศ และในกรณีนี้ใหถือวาวันที่ไดย่ืนเอกสารฉบับที่ทําข้ึนเปน 
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
4.ในการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนนั้น จะตองคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 
 ก. คุณภาพและปริมาณงาน 
 ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 
 ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล 
 ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน 

การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของสวน
ราชการนั้น ๆ ไวดวย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5) 
 
5.ผูใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน นี้ 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ง. คณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 6) 
   
6.ในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางนั้นจะประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวดั, อาํเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้ 
  (1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
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  (2)   กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
  (3)   ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
  (4)   กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัด

หรือไมสังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7) 
 

7.สํานักนายกรัฐมนตรีมฐีานะเปนหนวยงานใด 
 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 
 ค. กรม     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ก. กระทรวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 2) 
 
8.การบริหารราชการสวนกลางนั้นมีฐานะเปนอยางไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นิติบุคคล 

การบรหิารราชการสวนกลางมีฐานะเปนนิติบุคคล 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  

 
9.อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแกขอใด 
 ก. ราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
 ค. กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรม
ใดกรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ 
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