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การประปานครหลวง 
 

วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม 
วิสัยทัศน  
"เปนองคกรชั้นนําดานการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ในระดับ

แนวหนาสุด ของกลุมประเทศอาเซียน ที่ใหบริการงานประปา" 
พันธกิจ  
"ใหบริการงานประปา อยางมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ดวยมาตรฐานคุณภาพ 

และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสรางความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ" 
คานิยม  
"มุงมั่น พัฒนาคน พัฒนางาน บริการสังคม  ดวยความโปรงใส" 

 

การจัดการองคกร 
ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) 

             ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน จําแนกเปนมุมมองตามหลักการ Balanced 
Scorecard (BSC) และแนวทางบรหิารจัดการสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ดังนี้  
      1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic)  
            ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ Stakeholder ซึ่งคําวา"ผูมีสวนไดสวน
เสีย ในที่นี้ จะหมายรวมถึงทุกภาคสวนทั้งที่เปนบุคคล หนวยงานภาครัฐ และองคกรธุรกิจ ที่
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการประปานครหลวง มุงเนนตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมดุล 
      2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic)  
            สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EP : Economic Profit) โดยสรางรายไดใหเติบโต
อยางย่ังยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
               3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic)  
            ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถงึ เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับ
การยอมรับในระดับสากล 
               4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic)  
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            ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนนลูกคา 
การตลาด และการบริการท่ีเปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
     5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth 
Strategic)  
            ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 
               6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic)  
            ยกระดับการบริหารจัดการที่ดี ดวยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย การ
มีสวนรวม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency) 
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน (Accountability) ตอตานการคอรรัปชั่น (Anti – 
Corruption) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) เปนฐานบริหาร
จัดการทั้งองคกร สอดแทรกสูทุกกระบวนงาน 
 

สัญลักษณ 

 
 

พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง 
  
      พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 เสด็จเปดกิจการการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2457 โดยมีพระราชดํารัสกลาวเปดตอนหนึ่งความวา 
        อนึ่ง ทานทั้งหลายที่ไดชวยเราทําการอันนี้ใหสําเร็จไปได ควรรูสึกปล้ืมใจวาไดทําการ
อันประโยชนแลกุศลอยางย่ิงเพราะน้ําซึ่งใสสะอาด บริสุทธิ์ ใครๆยอมรูอยูแลวทั้งในโบราณ
แลบัดนี้วาเปนของจําเปนเพื่อประโยชนแล เพื่อความสุขสําหรับปองกันโรคอันตรายของ
มนุษย น้ําใสสะอาดยอมเปนเครื่องบําบัดโรคไดดีกวาโอสถหรือเภสัชชทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
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ส่ิงไรที่นับวาเปนมลทินโทษ ทานโบราณาจารยจึงตองสอนใหใชน้ําเปนเคร่ืองชําระลาง ใน
ที่สุดถึงแมจะกลาวเปรียบเทียบสิ่งที่เปนของชั่วราย เพื่อจะบําราบส่ิงชั่วรายอันนั้นก็จะบําราบ
ใหพายแพไดโดยอาศัยอํานาจน้ํา เปนตนวาเมื่อครั้งสมเด็จพระมุนินทรชินสีหประทับอยูที่
ภายใตโพธิ บัลลังกพระยามาร ซึ่งสมมุติวาเปนผูคิดรายตอพระองคไดหวังผจญตอพระบรม
ศาสดา โดยเดชะอํานาจพระบารมีของพระองคบันดาลใหนางพระธรณีมาสยายผมบีบน้ํา
บําราบมาร ไดดวยอิทธิฤทธิ์แหงน้ํา อันไหลมาจากผมของนางดวยอํานาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ 
ขอการประปาจงเปนผลสําเร็จสมตามพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และ
สมความประสงคของเราแลสมความประสงคของทานทั้งหลายบรรดาที่ไดชวยทําการ อันนี้
สําเร็จ ขอน้ําใสอันจะหล่ังไหลจากประปานี้ จงเปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะ
เบียดเบียฬใหรายแกประชาชนผูเปน พสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ไดรับพรแลว โดยพระสงฆ
ไดสวดมนตแลโดยเราไดตั้งใจใหพรจงบันดาลใหเปนน้ํามนตทําให ประชาชนมีความสุข
สวัสด์ิผองแผวเจริญถวนทั่วทุกตัวคนตั้งแตวันนี้เปนตน ไป  
       ซึ่งพระราชดํารัสดังกลาว จึงเปนที่มาของตราสัญลักษณของการประปา  
(หมายเหตุ พระราชดํารัสนี้เปนภาษาที่ใชเขียนในสมัยนั้น จงึมีบางคําทีผิ่ดจากที่ใชในปจจุบัน) 
 

การบริหารจัดการภาพลักษณ 
วิสัยทัศนของแบรนด  
การประปานครหลวงเปนองคกรทีมุ่งมั่นชวยเหลือประชาชน เพื่อใหมีคณุภาพชีวติที่ดี

ข้ึน 
การวางตําแหนงแบรนด 
เหนือกวา องคกรท่ีใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆในประเทศไทย สําหรับ

ประชาชน ที่อยูอาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ตองการสินคาคุณภาพดี 
ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ ในราคาที่สามารถจายไดและยุติธรรม 
รวมทั้งมีบริการท่ีรวดเร็ว เพราะกปน.มี เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ อีกท้ังยังมีพนักงานที่ใหบริการอยางมืออาชีพ อบอุนและเขาถึงงาย ที่ลูกคา
ไววางใจ เพื่อใหทุกๆคนมีความมั่นใจวากปน.ทํางานอยางทุมเทเพื่อชวยใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

บุคลิกภาพของแบรนด     
• มีความเปนมืออาชีพ (ซือ่สัตย เปดเผย เปนผูนํา) 
• มีแนวคิดเชงิรุก (มองการณไกลกระฉับกระเฉง รวดเร็ว) 
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• สรางสรรค (มีพลังสรางสรรค ชางคดิ/เปนแหลงความรู) 
• โอบออมอาร ี(มีมิตรไมตรี ชอบชวยเหลือผูคน เขาถึงงาย) (มจีิตสํานึกในการบริการ) 
• ทันสมัย (เทห/สวยงามเขากับยุคสมัย ดูสมารท) 
• นาเชื่อถือ (วางใจได พึง่พาได) 

จึงไดจัดทําตราสัญลักษณการประปานครหลวงโฉมใหม โดยมีความหมายดังนี้  
• ตราสัญลักษณของการประปานครหลวง ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน 

ไดแก สัญลักษณพระแมธรณี ชือ่การประปานครหลวง และเสนน้ํา  
• สัญลักษณพระแมธรณ ีมีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และใหความ

หมายถึงธุรกิจประปา  
• เสน น้ํา ที่เริ่มจากสีเขียวธรรมชาตมิาสูสีฟาใส มีความหมายถึงการนําน้ําจากแหลง

ธรรมชาตมิาบําบัดใหสะอาดสูประชาชนในนครหลวง อันเปนภารกิจหลักของ กปน. และตอก
ยํ้าความสะอาดของน้ํา (น้ําประปาด่ืมได) อีกท้ังสะทอนถึงวสัิยทัศนของแบรนด กปน. ในการ
เสริมสรางคุณภาพชีวติที่ดีข้ึนใหประชาชนในนครหลวง  

• ลักษณะเสนน้ําที่เปนเสนโคง มีความหมายถึงการไมหยุดนิ่ง และการพฒันาไม
หยุดย้ังของ กปน. 

 

ตราสัญลักษณประจําองคกร 

            

         
หมายเหตุ : สามารถเลือกใชได 2 แบบ ตามความเหมาะสม และไมควรดัดแปลง/แกไข
ตราสัญลักษณประจําองคกร 
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สีประจําองคกร 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติ/ภาระหนาที่ 
พระผูกอตั้งกิจการประปา  
วัน ที่ 13 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได

ประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมศุขาภิบาลจัดการที่จะนําน้ํา
มาใชในพระนครตามแบบอยางที่สมควรแก ภูมิประเทศการท่ีจะตองจัดทํานั้นคือ  

• ใหตั้งทําที่น้ําขังที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเปนที่พนเขตน้ําเค็มข้ึน
ถึงทุกฤดู  

• ใหขุดคลองแยกจากที่ยังน้ํานั้นเปนทางน้ําลงมาถึงคลองสามเสนฝงเหนือ ตาม
แนวทางรถไฟ  

• ตั้ง โรงสูบข้ึน ณ ที่ตําบลนั้น สูบน้ําข้ึนยังที่เกรอะกรองตามวิธีใหน้ําสะอาดบริสุทธิ์
ปราศจากส่ิงซึ่งจะเปนเชื้อโรคแลวจําหนายน้ําไปในที่ตางๆตามควรแกทองที่ของเขตพระนคร  
กิจการอยางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเรียกตามภาษาสันสกฤต เพื่อจะใหเปนคํา
สั้นวา "การประปา" 
  
ตอนหนึ่งของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ในการเปด
กิจการประปากรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2457  
" ขอประปาจงเปนผลสําเร็จสมความพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และ
ความประสงคของเราแลความประสงคของ ทานทั้งหลาย บรรดาที่ไดชวยทําการอันนี้สําเร็จ 
ขอน้ําใสอันจะหล่ังจากประปานี้ จงเปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะเบียดเบียนใหรายแก
ประชาชนผูเปน พสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ที่ไดรับพรแลวโดยพระสงฆไดสวดมนต และ 
 

 
สีน้ําเงิน  
C95 M70 Y15K0 หรือ PANETONE 653 C 

 
สีเขียวน้ําทะเล  
C80 M0 Y35 K0 หรือ PANETONE 325 C 

 
สีฟาใส  
C30 M0 Y0 K0 หรือ PANETONE 290 C 
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ธรรมภิบาล (Good Govermance) 
 นโยบายกํากับดูแลกิจการของการประปานครหลวง (กปน.) 

เพื่อให กปน. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส 
ตรวจสอบไดสามารถดําเนินกิจการไดตามวัตถุประสงคที่มุงใหบริการประชาชนไดอยาง
ตอเนื่อง เพียงพอกับความตองการและเปนองคกรในระดับแนวหนาเทียบเคียงไดกับ
มาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวน ไดเสียทุกกลุม คณะกรรมการ 
กปน. ไดนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 6 ประการ คือ ความรับผิดชอบตอผล
การปฏิบัติหนาที่ความสํานึกในหนาที่  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน  
ความโปรงใส  วิสัยทัศน และจรรยาบรรณ รวมทั้งหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
มากําหนดเปนกรอบในการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับสภาวะของ กปน.เพื่อให
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน กปน. ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ มีทัศนคติที่ดี 
มีพัฒนาการอยางสรางสรรค และมีจิตสํานึกในการใหบริการ ซึ่งนโยบายกํากับดูแลกิจการ
ของ กปน. ในสถานะท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย 

 

1. โครงสรางของคณะกรรมการ กปน. 
1. คณะกรรมการ กปน. ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีจํานวนเปนไปตามพระราชบญัญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 
2510 ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวา 9 คนแตไมเกนิ 13 
คน และผูวาการเปนกรรมการโดยตําแหนง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรณีที่
กรรมการทานใดทานหนึ่งพนจากตําแหนง ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน โดยผูนั้นจะมีวาระ
การดํารงตําแหนงเทาที่เหลืออยูของผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน 

2. คณะกรรมการ กปน. ประกอบดวย กรรมการที่เปนอิสระจาํนวนหนึ่ง ไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 

• คําจํากัดความของความเปนอิสระ หมายถึง 
1. มีความเปนอิสระในเรื่องความคดิ การใชดุลยพินิจ การตัดสินใจ การพูดและ 

การกระทําที่เปนอิสระ พรอมที่จะคัดคานการกระทําของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝายบริหาร
ในกรณีที่ตนมีความเห็นแยง และสามารถทําใหเกิดการปรับเปล่ียนหรือยับย้ังการดําเนินการ
ตาง ๆ ไดอยางแทจริง 

2. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจใด ๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน หรือ 
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พระราชบัญญัติการประปานครหลวง 
พ.ศ. 2510 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 

เปนปที่ 22 ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการประปานครหลวง  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้ 
มาตรา 1 พระราชบญัญตัินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประปานครหลวง 

พ.ศ. 2510”  
มาตรา 2 พระราชบญัญตัินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนทีม่ีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี ้หรือซึง่ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน  

มาตรา 4 ในพระราชบญัญัตินี ้
“การประปานครหลวง” หมายความวา การประปานครหลวง ซึ่งจัดตั้งข้ึน

ตามพระราชบัญญัตินี ้
“ประปา เอกชน” หมายความวา การผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาโดย

เอกชน ใหแกผูอยูในบานที่มีทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบยีนราษฎร ตั้งแตหา
บานขึ้นไป โดยมีคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น 

“พนักงาน” หมายความวา พนักงานการประปานครหลวงรวมทั้งผูวาการ 
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการประปานครหลวง 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการประปานครหลวง 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรผูีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
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หมวด 1 
การจัดต้ัง ทุนและเงินสํารอง 

 มาตรา 6 ใหจัดตั้งการประปาขึ้นเรียกวา “การประปานครหลวง” มี
วัตถุประสงคดังตอไปนี ้

(1) สํารวจ จดัหาแหลงน้ําดิบ และจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบเพื่อใชในการประปา 
(2) ผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปาในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด

นนทบุร ีและจังหวัดสมทุรปราการ และควบคมุมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขต
ทองที่ดังกลาว 

(3) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกีย่วเนื่องกับหรือเปนประโยชนแกการประปา  
มาตรา 7 การผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปา และการจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบ

โดยการประปานครหลวง เปนกิจการสาธารณูปโภค และใหอยูภายใตบังคับของกฎหมายอัน
วาดวยการนั้น  

มาตรา 8 ใหการประปานครหลวงเปนนิติบุคคล 
มาตรา 9 ใหการประปานครหลวงตั้งสํานักงานใหญในจังหวัดพระนคร และจะ

ตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดก็ได 
 มาตรา 10 ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดอันเกี่ยวกับ

การประปาของกองประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบรุีของกองประปา
ภูมิภาค กรมโยธาเทศบาล การประปาเทศบาลนครธนบุรีของเทศบาลนครธนบุร ีและหมวด
การประปาเทศบาลเมืองสมุทรปราการของเทศบาลเมืองสมทุรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
ใหแกการประปานครหลวง 

ให กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพจิารณาประเมิน
ราคาทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดของหมวดการประปาเทศบาลเมืองสมทุรปราการ 
และใหการประปานครหลวงตั้งงบประมาณชดใชตามราคาทรพัยสินที่ประเมินได ถาม ี 

มาตรา 11 ใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2510 
เงินทนุการประปา และเงินทุนหมุนเวียนจําหนายเครื่องอุปกรณประปาของกองประปา
กรุงเทพ เวนแตจํานวนที่ไดรับในลักษณะเงินกูซึ่งเหลืออยูในวันที่พระราชบัญญตั ินี้ใชบังคับ
ใหเปนทุนประเดิมของการประปานครหลวง 

นอก จากเงินงบประมาณและเงินทุนตามวรรคหนึ่ง ใหนําทรัพยสินที่รับโอน
มาจากกองประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี กองประปาภูมภิาค กรม  
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ความรูเกี่ยวกับ กปน. กบัการกาวสูประชาคมอาเซียน 
 
 

บทบาทของ ICT กปน.ที่รองรับกับ AEC 
1. การตอบสนองผูใชน้ํา 

   -  คลินิกน้ําสะอาด 

  - คุณภาพน้ําประปาออนไลน 

-  Customer-Click-Care 

-  eService 
2. เพื่อใหตางชาติเกิดการยอมรับในการใชน้ําประปา 

   - หองควบคุมการผลิต 
- หองควบคุมการจายน้ํา 

-  Web site (www.mwa.co.th) 
3. การจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับ AEC 

  - E-Learning 
 

การประปานครหลวงกับการเตรียมความพรอมเขาสูองคกรชั้นนําใน
อาเซียน 
  เปนองคกรชั้นนําดานการบริหารจัดการท่ีดีสูความเปนเลิศ ที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม ในระดับแนวหนาของกลุมประเทศอาเซียน ที่ใหบริการงานประปา" (วิสัยทัศน กปน.) 
   จากวิสัยทัศน กปน. นํามาสูการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในการรองรับ
การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน อันอาจจะสงผลตอการกาวสูบทบาทการเปนผูนําในดานการ
บริการงานประปาในระดับแนวหนาสุดของกลุมประเทศอาเซียนตามวิสัยทัศนของ กปน.และ
ยังสอดรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการมอบใหแตละรัฐวิสาหกิจในสังกัดเตรียม
ความพรอมสําหรับประชาคมอาเซียน  
   ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศสิงคโปรเปนผูนําในดานการบริหารจัดการ
ดานน้ํา แมวาประเทศสิงคโปรจะมีจุดออนในแงทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ตางจากประเทศ
อื่นๆในอาเซียน แตสิงคโปร ก็มีความโดดเดนที่สุดในอาเซียน ส่ิงที่เราควรนํามาพิจารณา
เพื่อเปนตัวอยางที่ดี คือ วิถีการจัดการน้ําที่สงเสริมใหประเทศสิงคโปรไดรับการยอมรับจาก
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นานาประเทศวาเปนประเทศผูนําดานน้ําในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสิงคโปรตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานดานน้ํา ใชชื่อวา Public Utility Board (PUB) ซึ่งดูแลบริหารจัดการ
น้ําทั้งระบบอยางบูรณาการ สําหรับประเทศไทย การประปานครหลวง (กปน.) มีหนาที่ผลิต
และใหบริการน้ําประปาในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งถือวาเปนศูนยกลางของการคา การทองเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม 
และเศรษฐกิจสําคัญของประเทศที่ตางลวนตองการบริการน้ําประปาที่สะอาด ไหลแรงอยาง
ทั่วถึง ซึ่ง กปน. ก็สามารถใหบริการไดอยางพรอมมูล จึงมั่นใจที่จะนําพาองคกรใหเปนผูนํา
ดานน้ําจากนานาประเทศไดเชนเดียวกัน แตกอนที่เราจะไปถึงจุดนั้น เรามาดูเพื่อนบานที่เรา
ตองการเทียบเคียงอยางสิงคโปรดูบาง  

แมวาน้ําเปนทรัพยากรที่หายาก แตสิงคโปรสามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความย่ังยืน เพราะนํ้าถือเปนมิติดานความมั่นคงของชาติ 
ประกอบดวยแหลงน้ําหลัก 4 แหง (The four taps) ไดแก น้ําฝน จากอางเก็บน้ําที่สรางข้ึน 
นอกจากนี้ สิงคโปรประสบความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ํา 
โดยเปล่ียนน้ําเสียหรือน้ําใชแลวใหกลายเปนน้ํากลับมาใชใหมที่มีคุณภาพสูง เปนแบบอยาง
การแกปญหาใหประเทศอื่นๆที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา ปจจุบันสิงคโปรมีโรงงานรีไซเคิล
น้ํา โดยน้ําที่ผลิตไดซึ่งใชชื่อวา NEWater จะถูกนําไปผสมกับน้ําจากอางเก็บน้ําตางๆ กอน
สงผานระบบประปาไปยังผูบริโภค โดยผานกระบวนการผลิตที่ทันสมัย จนไดน้ําที่มี
คุณภาพสูง โรงแยกเกลือออกจากน้ําทะเล ซึ่งมีอยูหลายแหง แตละแหงสามารถผลิต
น้ําประปาจากทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มดวยเทคโนโลยีเมมเบรน นอกจากนี้ เข่ือนที่ตั้งอยูใจกลาง
เมืองยังสามารถผลิตน้ําเพื่อสนองการบริโภคได อีกดวย และสวนสุดทาย น้ําจากอางเก็บน้ํา
ตางๆ รวมถึงน้ําที่นําเขาจากมาเลเซีย เนื่องจากประเทศสิงคโปรเปนเกาะ น้ําจืดจึงมีคอนขาง
จํากัด ตองเผชิญปญหาขาดแคลน และพึ่งพาการนําเขาน้ําจืดจากมาเลเซียมานานหลายสิบป 
รัฐบาลจึงมุงมั่นพัฒนาระบบประปาใหทันสมัยและเพียงพอตอความตองการในประเทศ โดย
ตั้งเปาหมายใหสามารถพึ่งพาทรัพยากรน้ําของตนเองได กอนที่ขอตกลงสั่งซื้อน้ําจาก
มาเลเซียฉบับลาสุดจะหมดอายุลงในป 2061 ดังนั้นการรีไซเคิลน้ําจึงเปนทางเลือกท่ีจําเปน
สําหรับสิงคโปร ในปจจุบันประเทศไทยนั้นเริ่มมีการรณรงคในเรื่อง Zero Discharge กันมาก
ข้ึน ดังนั้นการนําน้ํากลับมาใชใหมหรือการรีไซเคิลก็เริ่มมมีากข้ึน 

การลงทุนอยางชาญฉลาดในดานเทคโนโลยี ซึ่งโรงงานผลิตน้ํา Newater และ
โรงงานผลิตน้ําจากน้ําทะเล เปนความสําเร็จจากการมุงมั่นวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหมดวย
คาใชจายที่ถูกลง ทําใหสิงคโปรสามารถมีน้ําไวใชไดอยางพอเพียงดวยตัวเอง สวนน้ําที่ผาน 
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กลยุทธในการเตรียมความพรอมของ กปน.ตอประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 รองรับการขยายตัวของอุปสงคจากประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธที่ 2 บริหารจัดการหวงโซอุปทานรองรับการเจริญเติบโตของอุปสงคจาก
ประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธที่ 3 เพิ่มกําลังการผลิตรองรับการเติบโตของอุปสงคจากประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธที่ 4 ขยายขอบเขตการใหบริการน้ําประปาสูนอกพื้นที่ 
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาธุรกิจสินคาและบริการท่ีเกี่ยวเนื่องเชิงพาณิชย 
 กลยุทธที่ 6 ขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน 
 กลยุทธที่ 7 แสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศเพื่อนบานอาเซียน 
 กลยุทธที่ 8 เตรียมความพรอมบุคลากรและปจจัยภายในอื่น 

ผลการดําเนินการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลยุทธที่ 1-4 -   โครงการปรับปรุงการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 

- โครงการขยายการใหบริการน้ําประปาอยางทั่วถึง เพียงพอและมั่นคง 
- โครงการยกระดับการบรกิารท่ีเปนเลิศ  

(Service Excellence Enhancement) 
- โครงการเตรียมความพรอม กปน. สูประชาคมอาเซียน  

กลยุทธที่ 5 -7 -   โครงการพัฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม 
- โครงการเตรียมความพรอมดานขอกฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินงาน

ของ กปน. ในปจจุบันและอนาคต 
- โครงการเตรียมความพรอม กปน. สูประชาคมอาเซียน  

กลยุทธที่ 8 -    โครงการสงเสริมพนักงานท่ีมีศักยภาพ  
(High Performance and Podential Staffs : HIPPs) 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ (Infrastructure) 
- โครงการเตรียมความพรอม กปน. สูประชาคมอาเซียน 
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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 
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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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6. สวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวงใดที่มีความหมายถึงความเอื้อ
อารีของ กปน. และใหความหมายถึงธุรกิจประปา  
 ก. สัญลักษณพระแมธรณี   ข. ชื่อการประปานครหลวง 
 ค. เสนน้ํา     ง. ทองทะเล 
ตอบ ก. สัญลักษณพระแมธรณี 
 สัญลักษณพระแมธรณ ีมีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และใหความ
หมายถึงธุรกิจประปา  
 
7. สวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวงใดที่มีความหมายถงึการไมหยุด
นิ่ง และการพัฒนาไมหยุดย้ังของ กปน. 

ก. สัญลักษณพระแมธรณี   ข. ชื่อการประปานครหลวง 
ค. เสนน้ํา     ง. ทองทะเล 

ตอบ ค. เสนน้ํา 
 ลักษณะเสนน้ําที่เปนเสนโคง มีความหมายถึงการไมหยุดนิ่ง และการพฒันาไม
หยุดย้ังของ กปน. 
 
8. ขอใดเปนความรับผิดชอบตอสังคมของการประปานครหลวง 
 ก. การกํากับดูแลกิจการที่ดี  ข. สิทธิมนุษยชน 
 ค. สิทธิแรงงาน    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ความรับผิดชอบตอสังคม  
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
2. สิทธิมนุษยชน 
3. สิทธิแรงงาน 
4. การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม 
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
6. การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 
7. การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
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9. ประมวลจริยธรรมของผูวาการและพนักงานการประปานครหลวง ฉบบัปจจบุันที่ใชอยูเปน
ฉบับพ.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 
 
10. ขอใดที่ผูวาการและพนักงานทุกคน ตองปฏบิัติหนาที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม 
 ก. การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม 

   ข. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 
            ค. การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 ผูวาการและพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม อัน
เปนคานิยมหลัก 9 ประการดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
(4) การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือก

ปฏิบัติ 
(6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาวงครบครัน ถูกตองและไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและ

ตรวจสอบได 
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
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11. หลักการกํากับดูแลกิจการของการประปานครหลวง คือขอใด 
 ก. หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

ข. จรรยาบรรณ 
 ค. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน   
 ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
  นโยบายกํากับดูแลกิจการของการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อให กปน. เปนองคกร
ที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส ตรวจสอบไดสามารถดําเนินกิจการ
ไดตามวัตถุประสงคที่มุงใหบริการประชาชนไดอยางตอเนื่อง เพียงพอกับความตองการและ
เปนองคกรในระดับแนวหนาเทียบเคียงไดกับมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูมีสวน ไดเสียทุกกลุม คณะกรรมการ กปน. ไดนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ทั้ง 6 ประการ คือ ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ความสํานึกในหนาที่  การ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน  ความโปรงใส  วิสัยทัศน และจรรยาบรรณ 
รวมทั้งหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มากําหนดเปนกรอบในการกํากับดูแลกิจการ
ใหสอดคลองกับสภาวะของ กปน.เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน กปน. ยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติ มีทัศนคติที่ดี มีพัฒนาการอยางสรางสรรค และมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการ 
 
12. คณะกรรมการ กปน. แตงตั้งโดยผูใด 
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. วุฒิสภา     ง.  รัฐสภา 
ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ กปน. ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ แตงตั้ง
โดยคณะรัฐมนตรี มีจํานวนเปนไปตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวา 9 คนแตไมเกิน 13 คน และ
ผูวาการเปนกรรมการโดยตําแหนง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรณีที่
กรรมการทานใดทานหนึ่งพนจากตําแหนง ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน โดยผูนั้นจะมีวาระ
การดํารงตําแหนงเทาที่เหลืออยูของผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน 
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 การพาส่ือมวลชน/กลุมเปาหมายเยี่ยมชมกิจการ 
 

 การสรางภาพลักษณเพื่อการประชาสัมพันธ 
 คําวา ภาพลักษณ (Image) หมายความวา ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจ อาจเปนภาพใดๆ ก็ได ซ่ึงเปน

ความประทับใจของบุคคลท่ีมีตอองคกร บุคคล หรือกลุมบุคคล ซ่ึงความประทับใจนี้มีรากฐานมาจาก

ความสัมพันธหรือผลกระทบระหวางบุคคลกับสิ่งน้ัน ภาพลักษณมีความสําคัญตอการประชาสัมพันธมาก 

เม่ือใดองคกรมีการพิจารณาถึงการประชาสัมพันธก็จะมีคําวาภาพลักษณเขาไปเก่ียวของดวยเสมอ 

เน่ืองจากการประชาสัมพันธเปนงานท่ีเกี่ยวกับภาพลักษณและเปนงานท่ีเสริมสรางภาพลักษณขององคกรท่ี

ดีตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน เพ่ือผลแหงชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนที่มีตอองคกร

น่ันเอง  
 หนวยงานหรือองคกรใดก็ตามหากมีภาพลักษณไปในทางท่ีเสื่อมเสียแลว หนวยงานน้ันยอม

ไมไดรับความยอมรับนับถือ หรือความไววางใจจากประชาชน อาจมีความระแวงสงสัยหรือเกลียดชัง 

รวมทั้งอาจไมใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานนั้นๆ ในทางตรงกันขามหากหนวยงานมีภาพลักษณ

ท่ีดี ภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอหนวยงานยอมเปนสิ่งท่ีดี ภาพลักษณท่ีดีขององคกร ยอม

เกิดจากความเพียรพยายามดวยระยะเวลาอันยาวนาน การสรางภาพลักษณท่ีดีไมสามารถทําไดในเวลา

อันรวดเร็ว และเม่ือภาพลักษณน้ันตราตรึงอยูในจิตใจของประชาชนแลว ก็จะประทับแนนอยูในจิตใจของ

ประชาชนตราบนานเทานาน 
 

 หลักสําคัญในการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกหนวยงาน 
 1. คนหาจุดดีและจุดบกพรองหรือจุดออนแหงภาพลักษณของหนวยงานที่มีอยูแลวใน

ปจจุบัน อันเปนการศึกษาวิเคราะหเพ่ือหาลูทางและการวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป การคนหาน้ีอาจ

ทําไดโดยการรวบรวมทัศนคติ และความรูสึกนึกคิดของประชาชนเปาหมายเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง 
 2. วางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ ท่ีองคกรตองการจะสรางใหเกิดขึ้นในจิตใจ

ของประชาชน หรือตองการใหประชาชนรูสึกนึกคิดตอองคกรอยางไรบาง หลังจากน้ันนํามาเปนขอมูล

ประกอบในการวางแผนและดําเนินงานในขั้นตอไป 
 3. กําหนดหัวขอตางๆ ท่ีจะใชในการสรางภาพลักษณแกประชาชน ซ่ึงหัวขอเหลาน้ีก็คือ

เน้ือหา ขาวสาร ท่ีเราจะใชเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมประชาชน โดยหัวขอตางๆ ท่ีไดกําหนดขึ้นจะตอง

มีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของประชาชนในกลุมตางๆ และมีอิทธิพลในการโนมนาวชักจูงใจ
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ประชาชนใหเกิดภาพลักษณตามท่ีเราตองการ อยางไรก็ตามประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจมี

ความสําคัญย่ิง เพราะเราตองมีการแขงขันกับการสรางภาพลักษณขององคกรอื่นดวย หากสามารถทําให

ประชาชนสนใจไดแลว เราก็สามารถจะสื่อสารความเขาใจในหัวขอน้ันใหประชาชนไดโดยไมยาก การใช

หัวขอ คําขวัญ หรือขอความสั้นๆ เพ่ือสรางภาพลักษณขององคกรก็เปนแนวทางหน่ึงท่ีนิยมกันอยาง

กวางขวาง เชน “บริการทุกระดับ ประทับใจ” หรือ “กองทัพเรือ ชวยเหลือประชาชน” เปนตน 
 4. ใชเครื่องมือสื่อสารตางๆ เขาชวยในการดําเนินการสรางภาพลักษณใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เขาถึงประชาชนเปาหมายไดอยางกวางขวาง ซ่ึงอาจใชสื่อมวลชน การโฆษณา หรือสิ่งพิมพ

ตางๆ เปนตน  
 

 การสรางภาพลักษณขององคกรเปนหนาท่ีของสมาชิกทุกคน 
 คนท่ัวไปมักมีความคิดท่ีวา การสรางภาพลักษณในองคกรหรือหนวยงานเปนหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของฝายประชาสัมพันธ ซ่ึงก็มีสวนถูกอยูบาง แตโดยแทจริงแลวการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก

องคกร เปนหนาท่ีของสมาชิกทุกคนในองคกร ซ่ึงจะตองใหความรวมมือดวยดี เพราะการสรางภาพลักษณ

ท่ีดี องคกรจะไมมีวันทําสําเร็จไดหากปราศจากความรวมมือจากสมาชิกทุกคนในองคกร เน่ืองจากบุคคล

เหลาน้ียอมตองมีการติดตอกับประชาชน และมีบทบาทในการสรางความประทับใจหรือภาพลักษณท่ีดี  
 

 การใหขาวแกส่ือมวลชน 

1. เอกสารขาวแจก (News Release) เปนขาวสารท่ีองคการ สถาบัน หรือหนวยงานธุรกิจตาง ๆ 

จัดทําและสงใหสื่อมวลชนเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหสื่อมวลชนไดนําไปตีพิมพเผยแพร 

หรือกระจายขาวสารเหลาน้ีไปสูประชาชน เพ่ือใหประชาชนทราบและเขาใจในตัวสถาบัน 
2. แฟมคูมือสําหรับแจกใหหนังสือพิมพ (Press Kits) แฟมคูมือจะเปนประโยชนสําหรับอางอิง

หรือการนําเอาวัตถุดิบเรื่องราวรายละเอียดเพิ่มเติมตาง ๆ ขององคการสถาบันไปใชประกอบ

ในการเขียนขาวได เพราะภายในแฟมคูมือเหลาน้ี จะมีเอกสารตาง ๆ เชน ขาวแจก ภาพขาว 

รายละเอียด เรื่องราวภูมิหลังประวัติความเปนมาของสถาบัน(Background Material) ฯลฯ  
ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยฝายประชาสัมพันธขององคการสถาบันและใชสําหรับแจกจายใหแก

หนังสือพิมพเน่ืองจากในงานเหตุการณพิเศษ หรือวาระ สําคัญตาง ๆ การจัดประแถลงขาว

หรือใหสัมภาษณแกสื่อมวลชน การเปดบริษัทหรือโรงงานใหม หรือในกรณีท่ีหนังสือพิมพขอ

มา เปนตน 
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 การจัดนิทรรศการ 
 

 การจัดแผนปาย 
 แผนปาย (board) หมายถึง แผนหนังสือหรือแผนเครื่องหมายท่ีบอกใหรู (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2546, หนา 696) เปนวัสดุรองรับสื่อหรือเน้ือหาตาง ๆ ท่ีนํามาจัดแสดงซ่ึงมีหลายรูปแบบหลายลักษณะ
แตกตางกัน มีท้ังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผาแนวต้ัง สี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน บางเปนแผนปายท่ี
สามารถถอดประกอบกับขาตั้งไว บางปายยึดติดกับขาตั้งอยางถาวร แผนปายบางชนิดเคลื่อนยายไดแตบาง
ปายติดอยูกับท่ีอยางตายตัวไมสามารถ เคลื่อนยายได วัสดุท่ีใชทําแผนปายมีหลายชนิด เชน ไมอัด ไมไผ
สาน ไมเน้ือแข็ง แผนพลาสติก แผนโลหะ แผนเซลโลกรีต เปนตน  
 
1. ประเภทของแผนปาย 

แผนปายมีหลายประเภท ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการพิจารณา  
1.1 การจําแนกตามวัสดุท่ีใชทํา ไดแก ไม พลาสติก โลหะ 

1.1.1 ไม เปนวัสดุแข็งแรงแตสามารถตกแตงดัดแปลงไดงายและสะดวกในการใชงาน ไม
ท่ีเหมาะกับการทําแผนปาย ไดแก ไมอัด ซ่ึงมีความหมายขนาดแตท่ีเหมาะกับการทําแผนปาย

นิเทศควรมีความหนาตั้งแต 6 มิลิเมตรขึ้นไป ขนาดของแผนปายท่ีนิยมทํากันโดยท่ัวไป หากเปน
ปายขนาดใหญจะมีขนาดประมาณ 112 x 244 ซ.ม. ขนาดกลางประมาณ 122 x 122 ซ.ม. ขนาด
เล็กประมาณ 61 x 122 ซ.ม. 

1.1.2 พลาสติก เปนวัสดุสังเคราะหมีหลายชนิด ชนิดท่ีสามารถนํามาทําแผนปายไดมี
ลักษณะเปนแผนขนาดความกวางยาวเทากับไม อัด มีท้ังชนิดเน้ือทึบตันและชนิดโปรงดานในชนิด
โปรงดานในหรือท่ีเรียกโดย ท่ัวไปวา ฟวเจอรบอรด ใชงานไดงาย มีหลายสีใหเลือก นํ้าหนักเบา
มากเหมาะกับการทําปายนิเทศแบบแขวน แตขอเสียคือไมแข็งแรง อายุการใชงานสั้น 

1.1.3 โลหะ เปนวัสดุท่ีมีความทนทานที่สุดแตมีนํ้าหนักมาก โดยเฉพาะเหล็กแผน หรือส
แตนเลสแผน ตองใชเครื่องมือเฉพาะในการสรางสรรคดัดแปลง วัสดุโลหะเหมาะเปนแผนปาย
กลางแจงหรือปายถาวรติดต้ังอยูกับท่ีไมมีการ เคลื่อนยาย เน้ือหาเปนเชิงประวัติศาสตรหรือการ
บันทึกเพ่ือเปนหลักฐานสําคัญ ปายนิเทศโลหะสามารถแสดงถึงคุณคา ความม่ันคงถาวร นาเชื่อถือ
หากมีความเหมาะสมก็สามารถติดต้ังในอาคารได 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 
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