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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562 

 
กระบวนการบริหารงานด้านการสื่อสารภายนอกองค์กร หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เป็น

กระบวนการท่ีองค์กรต้องการท่ีจะเผยแพร่หรือกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ลูกค้าผู้ใช้น้ําของ กปภ. และ
กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชนท่ัวไปหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจท่ีจะนําไปสู่ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ กปภ. ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ขององค์กร 
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารภายนอกเป็นการติดต่อสื่อสารกับมวลชนกลุ่มใหญ่เกือบท้ังประเทศ ดังนั้น การ
สื่อสารผ่านสื่อมวลชน (Mass Communication) จึงเป็นช่องทางในการสื่อสารภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด เนื่องจากมีความรวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บิลบอร์ด เป็นต้น ควบคู่ไปกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ปัจจุบัน กปภ. ได้นําสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) มาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์กร
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรูปแบบวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 เดือนมิถุนายน กองสื่อสารองค์กรใช้ปัจจัยนําเข้า คือ ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรในด้านข่าวสาร
จากสื่อมวลชนสายหลัก และสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อ กปภ. ท้ังในแง่บวกและแง่ลบ แผนยุทธศาสตร์
องค์กร นโยบาย ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา และทิศทางการดําเนินงานของ กปภ. ในอนาคต เพ่ือนํามาจัดทํา
แผนระยะยาวด้านประชาสัมพันธ์ของ กปภ. (ราย 5 ปี) และนําเสนอ ผอ.สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) และ/หรือผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ข้ันตอนท่ี 2 เดือนกรกฎาคม กองสื่อสารองค์กรเสนอแผนระยะยาวด้านประชาสัมพันธ์ของ กปภ. 
(ราย 5 ปี) ให้ ผอ.สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) 
และ/หรือผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้ันตอนท่ี 3 เดือนสิงหาคม กองสื่อสารองค์กรนําแผนระยะยาวด้านประชาสัมพันธ์ของ กปภ. (ราย 5 ปี) 
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าการ มาใช้จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ประจําปีถัดไป และนําเสนอให้ ผอ.สํานัก
สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) และ/หรือผู้ว่าการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้ันตอนท่ี 4 เดือนสิงหาคม กองสื่อสารองค์กรกําหนดเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ
ถัดไป ท้ังแบบท่ีใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ  

ข้ันตอนท่ี 5 เดือนสิงหาคม กองสื่อสารองค์กรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือเสนอของบประมาณ
ทําการของปีงบประมาณถัดไป  
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ข้ันตอนท่ี 6 ตลอดปีงบประมาณ กองสื่อสารองค์กรดําเนินการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ กปภ. ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบความเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การ
จัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก โฆษณาหนังสือพิมพ์ สปอตโทรทัศน์/วิทยุ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) แอพพลิเคชั่น “G-News” (ข่าวสารภาครัฐ) 
รายงานประจําปี เสียงตามสาย สปอต โฆษณาตู้เอทีเอ็ม ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์สื่อมวลชนของผู้ว่าการ 
กปภ. และ บิลบอร์ด  

ข้ันตอนท่ี 7 ตลอดปีงบประมาณ กองสื่อสารองค์กรติดตามการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
และโฆษณาให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ทั้งในส่วนที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและส่วนที่เผยแพร่โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย (ข่าวแจกประชาสัมพันธ์) และนําเสนอ ผอ.สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
(สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) และ/หรือผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้ันตอนท่ี 8 ตลอดปีงบประมาณ กองสื่อสารองค์กรรวบรวมผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการดําเนินงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ให้สายงานบังคับบัญชา ผู้ว่าการ และกระทรวงมหาดไทยทราบ 

ข้ันตอนท่ี 9 เดือนสิงหาคม กองสื่อสารองค์กรติดตามประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารงานด้าน
การสื่อสารภายนอกองค์กรเพ่ือทบทวนแผนประจําปี โดยใช้ปัจจัยนําเข้า คือ ตัวชี้วัดผลลัพธ์และตัวชี้วัด
กระบวนการทํางาน  

ตัวช้ีวัดกระบวนการทํางาน (KPI In-Process) คือ ความหลากหลายของช่องทางในการเผยแพร่
ข่าวสารของ กปภ. ครบทุกประเภทสื่อ 

ท้ังนี้ กระบวนการบริหารงานด้านการสื่อสารภายนอกองค์กร มีรายละเอียดเป็นไปผังตารางท่ี 1 ท่ี
แนบมาท้ายนี้ 

 
 นอกจากสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) ท่ีทําหน้าท่ีเผยแพร่หรือ
กระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันต่อสาธารณะหรือภายนอกองค์กรแล้ว ยังมีกองบริการกลางท่ีทําหน้าท่ี          
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ กปภ. ต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ท่ีกําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามมาตรา 
9 วรรคแรก (1)-(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เม่ือวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2541 โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้หลายประการ ซ่ึงในข้อแรกกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 
ดังกล่าว ต่อมาสถานท่ีนี้ถูกเรียกว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 ซ่ึงประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าดูข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ กปภ. URL :http://infocenter.pwa.co.th หรือ
จะขอเข้าดูข้อมูลได้ท่ีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปภ. ได้ตลอดเวลาราชการ ท้ังนี้ สามารถดูรายละเอียด
ข้ันตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เป็นไปผังตารางท่ี 2 ท่ีแนบมาท้ายนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผังกระบวนการบริหารงานด้านการส่ือสารภายนอกองค์กร 
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ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

 

 
ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อทางหนังสือ 

การแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมดุทะเบียน
หน่วยงานรับเรื่อง 

ตรวจดูข้อมลูข่าวสารท่ีอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา 

ข้อมูลเปิดเผยได้หรือไม่ และระบุเหตุผล 

ท่ีไม่สามารถเปิดเผยข้อมลู 

ถ้าม ี ถ้าไม่มี 

ถ้าสงสัยว่าเป็นบุคคลต่างด้าว  
ขอดูหลักฐาน เจ้าหน้าท่ีอาจไม่

ให้บริการก็ได้ 

ช่วยเหลือ/แนะนํา/ค้นหา 

จากดัชนีข้อมลูข่าวสาร 
ส่งผู้รบัผดิชอบ/หน่วยงานเจ้าของ

เรื่องพิจารณาข้อมูลเปดิเผยได้
หรือไม่และระบุเหตผุลที่ไม่เปดิเผย
ข้อมูล(ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ มาตรา 14,มาตรา15) 

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคําขอ 

(ตามหมายเหตุ) 
 

ถ่ายสําเนา (ถ้าร้องขอ) 

รับรองสําเนาถูกต้อง  

รายงานให้ศูนย์ข้อมูลฯ 
รับทราบ เพ่ือรวบรวมสถิติ 

หน่วยงานเจ้าของเรื่องดําเนินการ 

ตอบกลับผู้ขอภายใน 15 วันทําการ 

หมายเหตุ 
- กรณีทีข่้อมลูที่ขอมจีํานวนมากและไม่แล้วเสร็จใน 15 วันทําการ 

จะต้องแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอขอ้มูลทราบภายใน 15 วัน พร้อมกับ 

แจ้งวนัทีแ่ล้วเสร็จด้วย 

- อัตราค่าธรรมเนียม    ถ่ายสําเนา (A4)     หน้าละ 1 บาท 

ถ่ายสําเนา (A3)     หน้าละ 3 บาท 

ค่ารับรองสําเนา     หน้าละ 5 บาท  
 

พิจารณาส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ถ่ายสําเนา (ถ้าร้องขอ) 

รับรองสําเนาถูกต้อง 

เขียนแบบคําร้องขอข้อมูล เขียนแบบคําร้องขอข้อมูล 

ให้ ให้บางส่วน ไม่ให้ 

แจ้งสิทธิอุทธรณ์ได้ 
ภายใน 15 วัน 

(ตามมาตรา 18) 

ส่วนที่ให้ ถ่ายสําเนา(ถ้าร้องขอ) 
รับรองสําเนาถูกต้อง 

ส่วนทีป่ฏิเสธ แจ้งสทิธิ
อุทธรณแ์กผู่้ขอ 

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสาร 
ในหน่วยงาน ใหแ้นะนําไป

ขอที่หน่วยงานอ่ืน 
 


