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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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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 
 
 
 
 



หนา  6 
 

 

การประปานครหลวง ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักประชาสัมพันธ   ........ 

3. ใหบริการนํ้าประปาท่ีสะอาด อยางทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล เปนยุทธศาสตรดานใด 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
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  
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 แนวขอสอบ นักประชาสัมพันธ การประปานครหลวง  
 
28. ขอใดเปนความรบัผิดชอบตอสังคมของการประปานครหลวง 
 ก. การกํากับดูแลกิจการที่ดี  ข. สิทธิมนุษยชน 
 ค. สิทธิแรงงาน    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

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

 
29. ประมวลจริยธรรมของผูวาการและพนักงานการประปานครหลวง ฉบับปจจุบันที่ใชอยู
เปนฉบับพ.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 
 
30. ขอใดที่ผูวาการและพนักงานทุกคน ตองปฏบิัติหนาที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม 

ก. การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม 
ข. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 
ค. การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 ผูวาการและพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม อัน
เปนคานิยมหลัก 9 ประการดังนี้ 
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การประปานครหลวง ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักประชาสัมพันธ   ........ 

38. การประปานครหลวงมีอํานาจกําหนดบริเวณที่ดินที่เดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณ โดยมี
ความกวางจากทอน้ําดานละไมเกินเทาใดสําหรับทอน้ําขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบ
เซนติเมตรขึ้นไป 
 ก. หนึ่งเมตร       ข. หนึ่งเมตรหาสิบเซนติเมตร  
 ค. สองเมตร       ง. สองเมตรหาสิบเซนติเมตร  

ตอบ ง. สองเมตรหาสิบเซนติเมตร 
ใหการประปานครหลวงมีอํานาจกําหนดบริเวณที่ดินที่เดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณ 

โดยมีความกวางจากทอน้ําดานละไมเกินสองเมตรหาสิบเซนติเมตร สําหรับทอน้ําขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไป ในบริเวณที่กําหนดนี้ใหการประปานคร
หลวงมีอํานาจตัดฟนตน กิ่งหรือรากของตนไมหรือพืชผลอยางใด ๆ ได โดยตองจายคา
ทดแทนในการที่ใชที่ดิน และในการตัดฟน แลวแตกรณี ใหเจาของหรือผูครอบครองดวย
จํานวนเงินอันเปนธรรม เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการ
กระทํานั้น อยูดวย   
 
39. ในการดําเนินกิจการของการประปานครหลวง ใหคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 

ก. ประโยชนของรัฐและประชาชน   
ข. ความปลอดภัยของรัฐและประชาชน 
ค. ความเที่ยงธรรม     
ง.  หลักธรรมาภิบาล 
ตอบ ก. ประโยชนของรัฐและประชาชน 
ในการดําเนินกิจการของการประปานครหลวง ใหคํานึงถึงประโยชนของรัฐและ

ประชาชน  
 
40. การกูยืมเงินเปนจํานวนเกินสามสิบลานบาทของการประปานครหลวงนั้นจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูใดกอน 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ผูวาการการประปานครหลวง  ง. คณะรัฐมนตร ี

ตอบ ง. คณะรัฐมนตรี 
การประปานครหลวงจะตองไดรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีกอนจึงจะดําเนิน

กิจการดังตอไปนี้ได 
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การประปานครหลวง ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักประชาสัมพันธ   ........ 

50.ถาองคกรนั้นคือโรงพยาบาลราชวิถี ใครคือผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธภายนอก 
  ก. อธิบดีสาธารณสุข ข.  หัวหนาคณะแพทย  
  ค.  ผูอํานวยการโรงพยาบาล         ง.  นักประชาสัมพันธ 

  ตอบ  ค.  ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
  งานประชาสัมพันธไมใชงานของคนเพียงคนเดียว ตองมีผูรวมงานมากมายหลายฝาย

งานประชาสัมพันธจึงเปนงานระดับบริหาร เปนเครื่องมือของการบริหารงาน ดังนั้นฝาย
บริหารจึงถือวา การประชาสัมพันธเปนสวนหนึ่งของงานในภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ของตน 

 
51.เพราะเหตุใดการดําเนินงานประชาสัมพันธของกระทรวงพาณิชยจึงตองทําตอเนื่องกันไป 
  ก. การสรางความเชื่อถือตองใชเวลายาวนาน   
  ข.  เห็นผลในระยะเวลาอันส้ัน 
  ค.  มุงเปล่ียนแปลงทัศนคติโดยทันที    
  ง.  กอใหเกิดการแขงขันปรับปรุงคุณภาพสินคา 

  ตอบ  ก. การสรางความเช่ือถือตองใชเวลายาวนาน  
  การวางแผนประชาสัมพันธตองวางแผนระยะยาว มีการติดตอส่ือสาร การคนควาวิจัย 

และการประเมินผล จึงไมอาจเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น และการประชาสัมพันธเปนงานที่
กระทําตอกลุมประชาชนที่มีความรูสึกนึกคิดไมเหมือนกัน ดังนั้นการที่จะสรางชื่อเสียง ความ
นิยมชมชอบ และความเชื่อถือศรัทธาก็จะตองใชเวลาและทํากันอยางสม่ําเสมอตลอดไปไมมี
ส้ินสุด 

 
52.ขอใดหมายถึงกิจกรรมสวนยอยของงานประชาสัมพันธ 
  ก. การโฆษณาชวนเชื่อ   ข.  การโฆษณา   
  ค.  ติดตอสอบถาม    ง.  ถูกท้ังขอ ก. และ ค. 

  ตอบ ค.  ติดตอสอบถาม 
  กิจกรรมสวนยอยของงานประชาสัมพันธ ไดแก การเผยแพร การสารนิเทศ กิจการ

สาธารณะ และการติดตอสอบถามเปนตน 
 

53.ผูทํางานประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจมาจากบุคคลที่มีประสบการณจากอาชีพใดมา
กอน 
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การประปานครหลวง ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักประชาสัมพันธ   ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


