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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562 

 

(การปฏิบัติหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป และผู้มีอ านาจอนุมัติ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลฯ) 
 

กระบวนการบริหารงานด้านการสื่อสารภายนอกองค์กร  หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  เป็น
กระบวนการ ที่องค์กรต้องการที่จะเผยแพร่หรือ กระจายข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบันและเป็น ข้อมูลที่ถูกต้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ลูกค้าผู้ใช้น้้าของ กปภ. และ
กลุ่มเป้าหมายรอง  ได้แก่ ประชาชนทั่วไปหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่จะน้า ไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่  กปภ. ตลอดจนสนับสนุนการด้า เนินกิจการต่างๆ  ขององค์กร  
อย่างไรก็ตาม  การสื่อสารภายนอกเป็ นการติดต่อสื่อสารกับมวลชนกลุ่มใหญ่เกือบทั้งประเทศ  ดังนั้น การ
สื่อสารผ่านสื่อมวลชน  (Mass Communication) จึงเป็นช่องทางในการสื่อสารภายนอกที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด  เนื่องจากมีความรวดเร็วและคร อบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  เช่น วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บิลบอร์ด เป็นต้น ควบคู่ไปกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ  ปัจจุบัน กปภ. ได้น้าสื่อ
สังคมออนไลน์  (Social Media) มาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์กร
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  โดยมีขั้นตอนการ
ด้าเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เดือนมิถุนายน กองสื่อสารองค์กรใช้ปัจจัยน้าเข้า คือ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรในด้านข่าวสาร
จากสื่อมวลชนสายหลัก และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อ กปภ. ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ แผนยุทธศาสตร์
องค์กร นโยบาย ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา  และทิศทางการด้า เนินงานของ  กปภ. ในอนาคต เพ่ือน้ามาจัดท้า
แผนระยะยาวด้านประชาสัมพันธ์ของ กปภ. (ราย 5 ปี) และน้าเสนอ ผอ.ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) และ/หรือผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ขั้นตอนที่ 2 เดือนกรกฎาคม  กองสื่อสารองค์กรเสนอแผนระยะยาวด้านประชาสัมพันธ์ของ  กปภ. 
(ราย 5 ปี) ให้ ผอ.ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ ์ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) 
และ/หรือผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 เดือนสิงหาคม กองสื่อสารองค์กรน้าแผนระยะยาวด้านประชาสัมพันธ์ของ กปภ. (ราย 5 ปี) 
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าการ มาใช้จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์ประจ้า ปีถัดไป และน้าเสนอให้ ผอ.ส้านัก
สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส้านักสื่อสารองค์กรและลูก ค้าสัมพันธ์ ) และ/หรือผู้ว่าการ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 4 เดือนสิงหาคม  กองสื่อสารองค์กรก้าหนดเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ
ถัดไป ทั้งแบบที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ  

ขั้นตอนที่ 5 เดือนสิงหาคม กองสื่อสารองค์กรจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้า ปี เพ่ือเสนอของบประมาณ
ท้าการของปีงบประมาณถัดไป  
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ขั้นตอนที่ 6 ตลอดปีงบประมาณ  กองสื่อสารองค์กรด้าเนินการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนประชาสัมพันธ์  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด้า เนินงานของ  กปภ. ในด้านต่าง  ๆ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบความเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อต่างๆ  อย่างต่อเนื่องประกอบด้วย  การ
จัดท้า ข่าว ประชาสัมพันธ์ภายนอก  โฆษณาหนังสือพิมพ์  สปอตโทรทัศน์ /วิทยุ ผ่านทางหนังสือพิมพ์  
อินเตอร์เน็ต  วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์  (Social Media) แอพพลิเคชั่น  “G-News” (ข่าวสารภาครัฐ ) 
รายงานประจ้าปี เสียงตามสาย  สปอต โฆษณาตู้เอทีเอ็ม  ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์สื่อมวลชนของผู้ว่าการ  
กปภ. และ บิลบอร์ด  

ขั้นตอนที่ 7 ตลอดปีงบประมาณ  กองสื่อสารองค์กรติดตามการด้าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
และโฆษณาให้เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ทั้งในส่วนที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและส่วนที่เผยแพร่โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย  (ข่าวแจกประชาสัมพันธ์ ) และน้าเสนอ  ผอ.ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
(ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) และ/หรือผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 8 ตลอดปีงบประมาณ กองสื่อสารองค์กรรวบรวมผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการด้าเนินงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ให้สายงานบังคับบัญชา ผู้ว่าการ และกระทรวงมหาดไทยทราบ 

ขั้นตอนที่ 9 เดือนสิงหาคม กองสื่อสารองค์กรติดตามประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารงานด้าน
การสื่อสารภายนอกองค์กรเพื่อทบทวนแผนประจ้าปี  โดยใช้ปัจจัยน้าเข้า  คือ ตัวชี้วัดผลลัพธ์และตัวชี้วัด
กระบวนการท้างาน  

ตัวช้ีวัดกระบวนการท า งาน (KPI In-Process) คือ ความหลากหลายของช่องทางในการเผยแพร่
ข่าวสารของ กปภ. ครบทุกประเภทสื่อ 

ทั้งนี้ กระบวนการบริหารงานด้านการสื่อสารภายนอกองค์กร  มีรายละเอียด เป็นไปผังตารางที่ 1 ที่
แนบมาท้ายนี ้

 
 นอกจากสายงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ) ที่ท้าหน้าที่เผยแพร่หรือ
กระจายข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะหรือภายนอกองค์กรแล้ว ยังมีกองบริการกลางที่ท้า หน้าที่          
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ กปภ . ต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชก าร 
พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9 ที่ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ตามมาตรา 9 วรรคแรก (1)-(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 โดยก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้หลายประการ ซึ่งในข้อแรกก้าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส้าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา 9 ดังกล่าว ต่อมาสถานที่นี้ถูกเรียกว่า  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ .ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 
 ซึ่งประชาชน ทั่วไปหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าดูข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
กปภ. ได้ที่ http://infocenter.pwa.co.th หรือจะขอเข้าดูข้อมูลได้ท่ีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวส ารของ กปภ . ได้
ตลอดเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร  เป็นไปผังตารางที่ 2            
ที่แนบมาท้ายนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผังกระบวนการบริหารงานด้านการสื่อสารภายนอกองค์กร 
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ตารางท่ี 2 ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

 

 
ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อทางหนังสือ 

การแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดทะเบียน
ทะเบียน หน่วยงานรับเรื่อง 

ตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา 

ข้อมูลเปิดเผยได้หรือไม่ และระบุเหตุผล 

ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล 

ถ้าม ี ถ้าไม่มี 

ถ้าสงสัยว่าเป็นบุคคลต่างด้าว  
ขอดูหลักฐาน เจ้าหน้าท่ีอาจไม่

ให้บริการก็ได้ 

ช่วยเหลือ/แนะน า/ค้นหา 

จากดัชนีข้อมูลข่าวสาร 
ส่งผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานเจ้าของ

เรื่องพิจารณาข้อมูลเปิดเผยได้
หรือไม่และระบุเหตุผลที่ไม่เปิดเผย
ข้อมูล(ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ มาตรา 14,มาตรา15) 

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลค าขอ 

(ตามหมายเหตุ) 
 

ถ่ายส าเนา (ถ้าร้องขอ) 

รับรองส าเนาถูกต้อง  

 

รายงานให้ศูนย์ข้อมูลฯ 
รับทราบ เพ่ือรวบรวมสถิติ 

หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการ 

ตอบกลับผู้ขอภายใน 15 วันท าการ 

หมายเหตุ 
- กรณีที่ข้อมูลที่ขอมีจ านวนมากและไม่แล้วเสร็จใน 15 วันท าการ 
จะต้องแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน พร้อมกับ 

แจ้งวันที่แล้วเสร็จด้วย 

- อัตราค่าธรรมเนียม    ถ่ายส าเนา (A4)    หน้าละ 1 บาท 
ถ่ายส าเนา (A3)     หน้าละ 3 บาท 
ค่ารับรองส าเนา     หน้าละ 5 บาท  

 

พิจารณาส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ถ่ายส าเนา (ถ้าร้องขอ) 

รับรองส าเนาถูกต้อง 

เขียนแบบค าร้องขอข้อมูล เขียนแบบค าร้องขอข้อมูล 

ให้ ให้บางส่วน ไม่ให้ 

แจ้งสิทธิอุทธรณ์ได้ 
ภายใน 15 วัน 

(ตามมาตรา 18) 

ส่วนที่ใหถ้่ายส าเนา (ถ้าร้องขอ) 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

ส่วนที่ปฏิเสธ แจ้งสิทธิ
อุทธรณ์แก่ผู้ขอ 

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสาร 
ในหน่วยงาน ให้แนะน าไป

ขอที่หน่วยงานอ่ืน 
 


