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การประปานครหลวง 
 
วิสัยทัศน 

"เปนองคกรสมรรถนะสูงที่ใหบริการงานประปา มธีรรมาภิบาล และไดมาตรฐานใน
ระดับสากล" 
 
พันธกิจ 
      1) สรางการเติบโตและความยั่งยืนขององคกร 
      2) ดําเนินการตามแผนน้ําประปาปลอดภัยขององคการอนามัยโลก ดวยการพัฒนาระบบ
น้ําดิบ - ผลิต - จาย ใหมีเสถียรภาพ 
      3) พฒันางานประปาอยางมืออาชีพใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย 
      4) สงเสริมคุณภาพชวีิตที่ดีใหประชาชนไดมีน้ําประปาใชถวนหนาทั่วไทย 
 
คานิยม 

"มุงมนั พฒันาตน พัฒนางาน บริการสังคม ดวยความโปรงใส ใสใจคุณภาพ" 
โครงสราง 
  
ยุทธศาสตร 
        ภายใตกรอบยุทธศาสตรฯ การประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564) ยังคงมุงเนน
สรางความย่ังยืนขององคกรระยะยาวตอเนื่องจากยุทธศาสตรฯ การประปานครหลวง ฉบับที ่
3 (2555-2559) ภายใตหลักการ "S-Link for MWA Sustainable Growth” คือ  

• สรางความย่ังยืน(Sustainability) มทีิศทางการเติบโต มั่นคง 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. นําหลักการธรรมาภบิาลทั้ง 6 หลักมาใชในการดําเนินงาน และ

สอดคลองกบัวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร จงึไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของ กปน. (MWA Good Governance Policy) ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี ้ 
1. โครงสราง องคประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
        1.1 โครงสรางของคณะกรรมการ กปน.  
        1.2 หลักการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการและผูบริหาร  
        1.3 อาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการ กปน.  
        1.4 คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการที่คณะกรรมการ กปน. แตงตั้ง  
        1.5 การประชมุคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ กปน. 
แตงตั้ง  
        1.6 แนวทางปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการ กปน. มีดังนี้  
        1.7 คาตอบแทนของคณะกรรมการ กปน. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการ กปน. แตงตั้ง ผูวาการ และผูบรหิารระดับสูง  
        1.8 การประเมินผลของคณะกรรมการ กปน. รวมทัง้คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กปน. แตงตั้ง  
        1.9 การรายงานของคณะกรรมการ กปน.  
        1.10 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร  
2. นโยบายการบริหารจัดการองคกร (Organization Management Policy) 
        2.1 นโยบายดานการควบคุมภายใน  
        2.2 นโยบายดานการตรวจสอบ  
        2.3 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง  
        2.4 นโยบายดานทรัพยากรบคุคล  
        2.5 การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน  
        2.6 นโยบายการเปดเผยขอมูล  
        2.7 ความสัมพันธและแนวปฏบิัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
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113.การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพย ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงิน
คาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชา
ซึ่งมีระยะเวลาไมเกินกี่ป  
 ก. 1 ป      ข. 2 ป 
 ค. 3 ป      ง. 4 ป 

ตอบ ค. 3 ป  
 
114.การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพย ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงิน
คาเชาลวงหนา การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น จายลวงหนาไดไมเกินรอยละเทาใดของคาเชาทั้งสัญญา 
 ก. รอยละ 15     ข. รอยละ 25 
 ค. รอยละ 35     ง. รอยละ  50 

ตอบ ง. รอยละ  50 
การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยในกรณีที่มีความจําเปนตอง

จายเงินคาเชาลวงหนาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของคาเชาทั้งสัญญา 
 

115.การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพย ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงิน
คาเชาลวงหนา การเชาจากเอกชน จายลวงหนาไดไมเกินรอยละเทาใดของคาเชาทั้งสัญญา 
 ก. รอยละ 15     ข. รอยละ 20 
 ค. รอยละ 35     ง. รอยละ  50 

ตอบ ข. รอยละ 20 
 การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยในกรณีที่มีความจําเปนตอง

จายเงินคาเชาลวงหนาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละย่ีสิบของคาเชาทั้งสัญญา 
 

116. การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีใด 
 ก. เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ 
 ข.  เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พัก 

ค. เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของทางราชการ 
ง. ถูกทุกขอ 
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ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ 
(2) เชาสถานท่ีเพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของทางราชการ หรือมีแตไม

เพียงพอ และถาสถานท่ีเชานั้นกวางขวางพอ จะใชเปนที่พักของผูซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบของทางราชการดวยก็ได 

(3) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักตามระเบียบของทาง
ราชการ ในกรณีที่ตองการประหยัดเงินงบประมาณ 

(4) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของทางราชการในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บ
เพียงพอ 
 
117.อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกับการเชาไมเกินเดือนละ
เทาไรใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  
 ก. ไมเกินเดือนละ 5,000 บาท 
 ข. ไมเกินเดือนละ 10,000 บาท 
 ค. ไมเกินเดือนละ 15,000 บาท 
 ง. ไมเกินเดือนละ 20,000 บาท 

ตอบ ง. ไมเกินเดือนละ 20,000 บาท 
 
118.อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอ่ืนเกี่ยวกับการเชาเกินกวาเดือนละ
เทาไรใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 
 ก. เกินกวาเดือนละ 5,000 บาท 
 ข. เกินกวาเดือนละ 10,000 บาท 
 ค. เกินกวาเดือนละ 15,000 บาท 
 ง. เกินกวาเดือนละ 20,000 บาท 

ตอบ ง. เกินกวาเดือนละ 20,000 บาท 
อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกับการเชาตามที่จะกําหนด

ไวในสัญญาไมเกินเดือนละ 20,000 บาท ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ ถา
เกินเดือนละ 20,000 บาท ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธี
ทางอิเลก็ทรอนกิส พ.ศ. 2549 

 
6."กวพ.อ." มีชื่อเต็มวาอยางไร 
 ก. กรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
 ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
 ค. กรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ง. คณะกรรมการการพสัดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอบ ข. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  กวพ.อ. มชีือ่เต็มวา คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส (ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 6) 
 
7.กว.พอ. ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง   ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง   ง. อัยการสูงสุด 
 ตอบ ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
  กวพ.อ. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ  

(ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ขอ 6) 
 
8.ผูใดมิใชคณะกรรมการใน กวพ.อ. 
 ก. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ง. ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทย 

คณะกรรมการวาดวยพสัดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด  
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูแทน 
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การประปานครหลวง ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักบัญชี   ........ 

แนวขอสอบ  การบัญช ี
 
1.สมการบัญชี คือขอใด 
 ก. สินทรัพย + หน้ีสิน = สวนของเจาของ  
 ข. สินทรัพย = สวนของเจาของ + หน้ีสิน 
 ค. สินทรัพย = หน้ีสิน – สวนของเจาของ  
 ง. สินทรัพย + สวนของเจาของ = หน้ีสิน 
 
2.สวนไดเสียของเจาของในสินทรัพยของบริษัทหน่ึง ๆ คือ 
 ก. สินทรัพยถาวร  ข. สวนของผูถือหุน  
 ค. คาใชจายในการดําเนินงาน ง. ทุนหุนสามัญ 
 
3.ณ วันส้ินงวดบัญชีปจจุบัน ยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆเปนดังน้ี เงินสด 150,000 บาท ลูกหน้ี 
50,000 บาท หุนสามัญ 10,000 บาท กําไรสะสม 60,000 บาท หน้ีสิน ณ วันส้ินงวดเทากับเทาใด 
 ก. 80,000 บาท  ข. 130,000 บาท  
 ค. 140,000 บาท  ง. 190,000 บาท 
 
4.บัญชีตาง ๆ ตอไปนี้ บัญชีใดมียอดคงเหลือดานเดบิต 
 1. สินคาคงเหลือ  2. คาเชา  
 3. ทุนเรือนหุน  4. คาเส่ือมราคาสะสม 
 5. ขาย  6. คาเชาจายลวงหนา  7. เจาหน้ี 
 ก. สินคาคงเหลือ ทุนเรือนหุน ขาย คาเชาจายลวงหนา 
 ข. สินคาคงเหลือ คาเชา คาเชาจายลวงหนา 
 ค. ทุนเรือนหุน คาเส่ือมราคาสะสม ขาย เจาหน้ี 
 ง. คาเชา คาเส่ือมราคาสะสม เจาหน้ี 
 
5.ขอความในขอใดเปนขอความท่ีถูกตองสําหรับระบบบัญชีเด่ียว 
 ก.คาใชจายคางจายจะหามาไดโดยการสอบถามเจาของ ตรวจดูใบเสร็จรับเงิน และบัญชีแยก
ประเภทเจาหน้ี  
 ข.การเปรียบเทียบทุนจะทําใหทราบถึงฐานะการเงินของกิจการได แตไมสามารถทําใหทราบวา
กิจการมีรายไดและคาใชจายเทาใด 
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.......  นักบัญชี   ........ 

 


