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ค าน า 
 

คู่มือกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์   จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์  ให้มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐาน
และลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการด าเนินงาน อีกทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรที่เข้ามาท างาน
ใหม่  

คู่มือกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ ในเนื้อหาจะประกอบด้วยขั้นตอนการ
ด าเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน  ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตั้งแต่การเร่ิมปฏิบัติงาน 
จนถึงการประเมินผลการด าเนินงาน  

คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้ จะอ านวยประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานด้านการ
ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี   ทั้งนี้  หากหน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการปรับปรุง
กระบวนการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางคณะผู้จัดท ายินดีน้อมรับ  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

      ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
                                                              กรมพัฒนาที่ดิน 
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กระบวนการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้

ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
2. เพื่อลดปัญหาการท างานซ้ าซ้อน และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่

เข้ามาท างานใหม่ 
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ขอบเขตของงาน 
 

1. การรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนปฏิบัติงาน  โดยการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจและผลการ
ด าเนินงานของกรมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2. การด าเนินตามแผนปฏิบัติงาน    โดยการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ  ทาง
สื่อประชาสัมพันธ์  ต่างๆ ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ นิทรรศการ การแถลงข่าว และ
เว็บไซต์ และ จัดท าองค์ประกอบต่างๆ ในการเผยแพร่ ได้แก่ การ ผลิตข่าว   บทความ  สารคดี  บท
โทรทัศน์   บทวิทยุ  ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์  และให้บริการข้อมูล แจกจ่ายเอกสาร ต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ผลงาน และกิจกรรมของกรมฯ  พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับงาน /โครงการ
ของกรมฯ นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
ให้มีความถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ 

3. การประเมินผล  โดยการวัดผลว่าการด าเนินการประชาสัมพันธ์ที่ได้ท ามาได้ผลตามวัตถุประสงค์
ที่วางแผนไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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ความรับผิดชอบ 
 

ผู้บริหาร (อธิบดี รองอธิบดี) มีหน้าที่อนุมัติแผนปฏิบัตงิาน งบประมาณ พร้อมทั้ง
ก ากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน และพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลก่อนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ผู้อ านวยการส านัก/กอง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลผลการด าเนินงานต่างๆ ที่
รับผิดชอบ พร้อมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

เลขานุการกรม มีหน้าที่อนุมัติงานทุกประเภทที่ต้องใช้เงินงบประมาณ
ภายในวงเงินไม่เกินตามค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน เร่ือง
มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
พร้อมก ากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน 

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

มีหน้าที่กลั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบ และสั่งการให้
ด าเนินการงานทุกประเภทในฝ่ายฯ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
 

มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
ที่ฝ่ายฯ รับผิดชอบ ดังนี้ 

- จัดท าแผนปฏิบัติงาน ในการ ก าหนดประเด็น
และช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

- ผลิตข่าว/บทความ  บทสคริป  สปอต 
- จัดท าสื่อนิทรรศการ/ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ 
- จัดท า Website ของหน่วยงาน 
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ค าจ ากัดความ 
 1. องค์การ หมายถึง กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกอบไปด้วย ส านัก กอง ส่วน ฝ่าย 

2. เผยแพร่ หมายถึง  การท าให้ข่าวสาร วิชาการ ความรู้ ความคิด ค่านิยม หรือสิ่งใด ๆ กระจาย
ออกไปจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 3. ประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดการเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้รับข่าวสารกลุ่มต่างๆ  เพื่อให้
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ  และค่านิยม หรือเป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชน ทั้งภายใน
ภายนอกเพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์การกับสาธารณชน 
 4. ช่องทาง หมายถึง ทางที่ท าให้ผู้สื่อสาร และผู้รับสารติดต่อกันได้ 
 5.  สื่อ หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ในการสื่อสารเป็นตัวกลางน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจ
เป็นค าพูด  ค าสั่งด้วยวาจา  ระเบียบข้อบังคับ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  ภาพสัญลักษณ์ การแสดงท่าทาง
ต่างๆ 
 6. โสตทัศนูปกรณ์  หมายถึง อุปกรณ์ที่ ท าหน้าที่เป็นตัวผ่านขยายเน้ือหาสาระจากแหล่งก าเนิดให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่นี้ ได้แก่ เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉายภาพ  อุปกรณ์รองรับการบันทึกต่างๆ  
 7. สื่อนิทรรศการ หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ในการสื่อสารในด้านการแสดงผลงาน หรือกิจกรรมให้คน
ทั่วไปชม ได้แก่  การจัดบอร์ด การจัดภูมิทัศน์  จัดตกแต่งสวน  และการจัดรูปแบบกิจกรรม   
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.รวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

การด าเนินงานขั้นแรก เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการ
ด าเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งข้อมูลจะมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

 1.1 ข้อมูลจากภารกิจและผลการด าเนินงานของกรมฯ  ได้แก่ แผนและผลการด าเนินงานของ
กรมฯ ภายในปีงบประมาณนั้นๆ   

 1.2  ข้อมูลนโยบายเร่งด่วนจากผู้บริหาร อาทิ  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ าท่วม ดินถล่ม   

การออกตรวจพื้นที่ของผู้บริหาร เป็นต้น 

  หลังจากได้ ข้อมูลมาแล้ว ก็ท าการวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ แผนเป็นเร่ืองการใช้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณ
วินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต แล้วก าหนดวิธีการโดยถูกต้องและมีเหตุผล เพื่อให้การด าเนินการตามแผน
เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด โดยก าหนดหลักในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ดังนี้ 

 การก าหนดวัตถุประสงค์  ให้ก าหนดหรือระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เพื่ออะไรบ้าง ต้องการ
สร้างสรรค์ความเข้าใจในสิ่งใดบ้าง หรือต้องการแก้ปัญหาใด เป็นต้น 

 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้ระบุให้ชัดว่ากลุ่ม เป้าหมายคือใคร มีพื้นฐานการศึกษาหรือภูมิ
หลังอย่างไร 

 การก าหนดแนวหัวเร่ือง  ให้ก าหนดให้แน่นอนว่า แนวหัวข้อเร่ืองนั้นจะเน้นไปทางใด  
 การก าหนดช่วงระยะเวลา   ให้มีการก าหนดช่วงระยะหรือจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดใน

การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จะเร่ิ มท าการเผยแพร่ล่วงหน้า เพื่อเป็น
การอุ่นเคร่ืองหรือปูพื้นเมื่อไร และจะเร่ิมเผยแพร่อย่างเต็มที่เมื่อไร เป็นต้น 

 การก าหนดช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  จะต้องก าหนดลงไปว่าจะใช้สื่อหรือ
เคร่ืองมือใดบ้าง รวมทั้งจะใช้เทคนิคอ่ืนๆ อะไรบ้างเข้าร่วมด้วย 

 การก าหนดงบประมาณ  ให้ก าหนดงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินการให้ชัดเจน ซึ่งการ
ก าหนดงบประมาณนี้ ยังหมายรวมถึงก าลังบุคคลต่างๆ ที่จะใช้ในการด าเนินการด้วย 

 

2.เสนอกรมฯ พิจารณา แผนปฏิบัติงาน   เมื่อวางแผนการด าเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้น า
แผนปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีการแก้ไขเร่ืองก็จะถูกส่งกลับ
มาเพื่อแก้ไขแผนใหม่ แต่ถ้าได้รับการพิจารณาอนุมัติ ก็จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ 
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3. ด าเนินตามแผนปฏิบัติงาน โดยด าเนินการปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้อง  โดยด าเนินงานตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งการเลือกวิธีการสื่อสารและแสดง
เคร่ืองมือสื่อสารต่างๆ เข้ามาช่วยด าเนินการให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะท าให้การติดต่อสื่อสารจาก
องค์การไปยังประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามช่องทางต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

3.1 สื่อสิ่งพิมพ์    เป็นสื่อที่ใช้การพิมพ์เป็นหลักเพื่อติดต่อสื่อสาร  ท าความเข้าใจกันด้วย
ภาษาเขียนโดยใช้วัสดุกระดาษหรือวัสดุอื่นใด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

3.1.1 หนังสือพิมพ์  ในกรณีที่เป็นการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ให้ด าเนินการ
ตามกระบวนการดังนี้ 

1) น าข้อมูลที่ได้รับมาเขียนข่าว หรือบทความ โดยการเขียนข่าวหรือ
บทความนั้น จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักวิธี ต้องมีการต้ังประเด็นพาดหัวข่าวให้มีความ
น่าสนใจ ในเน้ือหาข่าวก็ควรใส่รายละเอียดที่จ าเป็น โดยค านึงถึงประโยชน์แก่ผู้อ่าน 

2) น าข่าวหรือบทความที่เขียน เสนอหน่วยงานเจ้าของเร่ืองที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข่าว/บทความ ในกรณีที่มีการแก้ไขก็น ากลับมาแก้ไข ใน
กรณีที่ไม่มีการแก้ไขก็ให้เสนอกรมฯ พิจารณาต่อไป 

3) น าข่าวหรือบทความที่ได้รับการพิจารณาจากเจ้าของเร่ืองแล้ว เสนอไป
ยังส านักอธิบดี เพื่อให้ผู้บริหารผู้ให้ข่าว ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข่าว /บทความ 
ถ้ามีการแก้ไขก็ส่งกลับไปด าเนินการแก้ไข ถ้ากรณีไม่มีการแก้ไข ก็ให้ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

4) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆ โดยส่งข่าว
ไปยังส านักหนังสือพิมพ์ต่างๆ  อาทิ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน บ้านเมือง สยามรัฐ  ข่าวสด 
เป็นต้น 

 
3.1.2 วารสารพัฒนาท่ีดิน และ รายงานประจ าปี  ในกรณีที่เป็นการเผยแพร่ผ่านทาง

วารสารพัฒนาที่ดิน หรือรายงานประจ าปี ให้ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

1) ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน  โดยด าเนินการร่างค าสั่งและ
เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา  

2) เมื่อมีการแต่งต้ังคณะท างานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คณะท างานร่วมกัน
ประชุม เพื่อพิจารณาจัดเตรียมข้อมูล ภาพประกอบและออกแบบรูปแบบของวารสารพัฒนา
ที่ดิน หรือรายงานประจ าปี ว่าต้องการให้เป็นลักษณะอย่างไร 
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3) เมื่อได้ข้อมูลและรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการน าข้อมูลมา
จัดท าต้นฉบับ (Art work)  

4) น าต้นฉบับเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ถ้ากรณีมีแก้ไขก็ด าเนินปรับแก้
ไข ถ้ากรณีไม่มีการแก้ไข ก็ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

5) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

 
3.1.3 สื่ออื่นๆ  ในกรณีเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่ออ่ืนๆ อาทิ นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว 

โปสเตอร์ ฯลฯ จะต้องด าเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ 
1) ด าเนินการออกแบบหน้านติยสาร แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ โดย

จัดท ารูปภาพ และข้อมูลประกอบ 
2) น านิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ ที่ได้ออกแบบไว้ เสนอ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณา ถ้ากรณีมีแก้ไขก็ด าเนินปรับแก้ไข ถ้ากรณีไม่มีการแก้ไข ก็ด าเนินการ
จัดพิมพ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

   
  3.2 สื่อโทรทัศน ์ เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานที่ทุกเวลาอย่างไม่จ ากัดมากกว่า
สื่อทุกชนิด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

3.2.1 สารคดีสั้น ในกรณีเป็นการเผยแพร่สารคดีสั้น ผ่านสื่อโทรทัศน์ให้ด าเนินการ
ตามกระบวนการ ดังนี้ 

1) ด าเนินการจัดท าสคริป บทโทรทัศน์ เพื่อใช้เป็นบทบรรยายประกอบใน
สารคดี โดยในบทควรมีการเกริ่นน า มีเนื้อเร่ืองหรือตัวเร่ือง และมีการสรุปส่งท้าย 

2) ด าเนินการถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ เพื่อน ามาใช้ประกอบฉากในสารคดี  
3) ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประกอบในสารคดี 
4) ด าเนินการน ามูลที่ได้เตรียมไว้ ทั้งบทบรรยาย ภาพนิ่ง วิดีโอ และข้อมูล

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาตัดต่อท าเป็นสารคดี 
5) น าสารคดีที่ได้ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา ถ้ากรณี

มีแก้ไขก็ด าเนินปรับแก้ไข ถ้ากรณีไม่มีการแก้ไข ก็ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
6) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์รายการต่างๆ  ที่

เหมาะสม 
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3.2.2 ข่าว  ในกรณีเป็นการเผยแพร่ข่าว ผ่านสื่อโทรทั ศน์ให้ด าเนินการตาม
กระบวนการ ดังนี ้

    1) ด าเนินการเขียนบทข่าว เพื่อใช้เป็นบทบรรยายประกอบในข่าว 
    2) ด าเนินการถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ เพื่อน ามาใช้ประกอบฉากในข่าว 
    3) ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อน ามาใช้ประกอบในข่าว 

  4) ด าเนินการน ามูลที่ได้เตรียมไว้ ทั้งบทบรรยาย ภาพนิ่ง วิดีโอ และข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาตัดต่อท าเป็นข่าว 

5) น าข่าวเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา ถ้ากรณีมีแก้ไขก็ด าเนินปรับแก้ไข 
ถ้ากรณีไม่มีการแก้ไข ก็ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

6) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อโทร ทัศน์ช่องต่างๆ  ที่มี
การน าเสนอข่าว  

 

3.2.3 โฆษณา ในกรณีเป็นการเผยแพร่โฆษณา ผ่านสื่อโทรทัศน์ให้ด าเนินการตาม
กระบวนการ ดังนี้ 

    1) ด าเนินการเขียนบทสคริป เพื่อใช้เป็นบทบรรยายประกอบในโฆษณา 
    2) ด าเนินการถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ เพื่อน ามาใช้ประกอบฉากในโฆษณา 

  3) ด าเนินการน ามูลที่ได้เตรียมไว้ ทั้งบทบรรยาย ภาพนิ่ง วิดีโอ มาตัดต่อ
ท าเป็นโฆษณา 

4) น าโฆษณาเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา ถ้ากรณีมีแก้ไขก็ ให้ด าเนินการ
ปรับแก้ไข ถ้ากรณีไม่มีการแก้ไข ก็ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

5) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ช่องต่างๆ  
 

  3.3 วิทยุ  เป็นสื่อที่เปิดรับง่ายที่สุด เพราะผู้ไม่รู้หนังสือก็สามารถท าความเข้าใจได้  สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

3.3.1 รายการวิทยุ ในกรณีเป็นการเผยแพร่ผ่านทางรายการวิทยุ จะมีการด าเนินการ 
2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดรายการสด และรายการบันทึ กเทป ให้ด าเนินการตามกระบวนการ 
ดังนี ้  

    1) ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าว หรือบทความที่จะน ามาพูดในรายการ 
  2) ถ้ากรณีเป็นรายการบันทึกเทป ก็จะด าเนินการอัดรายการไว้ และ
ด าเนินการตรวจสอบเทปรายการที่อัดไว้ ถ้ามีแก้ไขก็ให้ด าเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีแก้ไข ก็
เตรียมการออกอากาศ แต่ถ้าเป็นการจัดรายการสด ก็ด าเนินรายการออกอากาศได้เลย 

    3) ด าเนินการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุต่างๆ 
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3.3.2 สปอตวิทยุ   ในกรณีเป็นการเผยแพร่ทางสปอตวิทยุ ให้ด าเนินการตาม
กระบวนการ ดังนี้ 

    1) ด าเนินการเขียนบทสคริป เพื่อใช้เป็นบทบรรยายประกอบในสปอต 
    2) น าบทสคริปมาอัดเพื่อจัดท าสปอตวิทยุ 

  3) ด าเนินการตรวจสอบสปอตวิทุยที่อัดไว้ ถ้ามีแก้ไขก็ให้ด าเนินการแก้ไข 
ถ้าไม่มีแก้ไข ก็เตรียมการออกอากาศ 

    4) ด าเนินการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุต่างๆ 
   

3.4  นิทรรศการ  เป็นเคร่ืองมือหรือสื่อกลางของบุคคลหรือหน่วยงาน  ส าหรับให้ความรู้ 
ความเข้าใจ โดยการน าเอาวัสดุอุปกรณ์ และสื่อมาผสมผสานกัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

3.4.1 นิทรรศการในงานของกรมฯ  ในกรณีเป็นการเผยแพร่ นิทรรศการในงานของ
กรมฯ ให้ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

1) ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน  โดยด าเนินการร่างค าสั่งและ
เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา  

    2) จัดประชุมคณะท างาน เพื่อพิจารณาข้อมูลและรูปแบบนิทรรศการ 
  3) น าข้อมูลและรูปแบบที่พิจารณาจากที่ประชุมเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา ถ้ากรณีมีแก้ไขก็ด าเนินปรับแก้ไข ถ้ากรณีไม่มีการแก้ไข ก็ด าเนินการจัดหาและ
ผลิตสื่อต่อไป 

4) ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อด าเนินการผลิตสื่อนิทรรศการ
ในรูปแบบที่ก าหนดไว้ 

    5) ด าเนินการติดตั้งสื่อนิทรรศการในพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ 
    6) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณชน 
    

3.4.2  นิทรรศการในงานของหน่วยงานภายนอก  ในกรณีเ ป็นการเผยแพร่สื่อ
นิทรรศการผ่านงานของหน่วยงานภายนอก ให้ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

    1) ผู้ที่รับผิดชอบพิจารณาก าหนดรูปแบบและข้อมูลในการจัดนิทรรศการ 
  2) เสนอรูปแบบและข้อมูลในการจัดนิทรรศการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา ถ้ามีแก้ไขให้ด าเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีแก้ไขให้ด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อต่อไป 

3) ด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อด าเนินการผลิตสื่อนิทรรศการ
ในรูปแบบที่ก าหนดไว้ 

    4) ด าเนินการติดตั้งสื่อนิทรรศการในพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ 
    5) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณชน 
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  3.5 การแถลงข่าว เป็นการกระจายข่าวสารของเรา ไปสู่สาธารณชน โดยผ่านสื่อสารมวลชน
ในกรณีเป็นการเผยแพร่ผ่านการแถลงข่าวให้ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 
    1) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดแถลงข่าว 
    2) จัดท าหนังสือเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมท าข่าว  

3) ด าเนินการจัดเตรียม ชุดแถลงข่าว (Press kit) ส าหรับแจกสื่อมวลชนที่
เข้ามาร่วมงาน  และอาจเตรียมเอกสารอ่ืนๆ ประกอบ เช่น ก าหนดการจัดงาน แผ่นพับ 
ใบปลิวที่เกี่ยวกับงาน เป็นต้น 

4) ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ใน
การจัดงาน อาทิ ห้องแถลงข่าว โต๊ะ เก้าอี้  ป้ายโฟม  ดอกไม้ประดับ โต๊ะลงทะเบียน อาหาร
ว่าง ของที่ระลึก  

5) จัดเตรียมทีมงานที่จะต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลให้การจัดงานแถลงข่าว
ส าเร็จลุล่วง เช่น ผู้รับลงทะเบียน พิธีกร เป็นต้น 

6) จัดเตรียมผู้แถลงข่าว โดยการเชิญผู้บริหารที่จะเป็นผู้แถลงข่าวและให้
สัมภาษณ์ รวมไปถึงการเตรียมร่างแถลงข่าวพร้อมแนวทางการถามตอบ ให้กับผู้แถลงข่าว
ได้ศึกษาล่วงหน้า 

7) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางงานแถลงข่าว 
   

3.6 เว็บไซต์  เป็นการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในกรณีเป็น
การเผยแพร่ผ่านการแถลงข่าวให้ด าเนินการตามกระบวนการดังนี ้

1) ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลและคัดเลือกภาพกิจกรรมที่จะน าขึ้นแสดง
บนเว็บไซต ์

    2) อัพโหลดข้อมูล และภาพถ่ายเข้าสู่ระบบ 
    3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ 

 

4. ประเมินผล   เป็นการวัดผลว่าการด าเนินการประชาสัมพันธ์ที่ได้ท ามาได้ผลตามวัตถุป ระสงค์ที่
วางแผนไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป งานขั้นนี้จึงเป็น
งานที่ส าคัญและจ าเป็น กระบวนการประเมินผลมีขั้นตอนพื้นฐาน ดังนี ้

 เลือกหาเหตุผลในการประเมินผล อะไรคือปรัชญาในการประเมินผลหรือแบบประเมินผลนี้
อาศัยแบบจ าลองอย่างไร ด าเนินการโดยบุคคลภายนอกหรือภายใน 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผล จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลอย่างแน่ชัด และวัตถุประสงค์ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการ 
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 หามาตรการในการวัดผล เช่นวัดหรือประเมินผลถึงทรัพยากรต่างๆ การเงิน กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ กลุ่มประชาชนเป้าหมายต่างๆ การด าเนินงาน หรือผลที่ได้รับ เป็นต้น 

 รวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผล ข้อมูลเพื่อการประเมินผลนี้อาจรวบรวมได้หลายวิธี เช่น 
การสังเกต การใช้แบบสอบถาม รายงานประจ าเดือน การสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 การรายงานผลหรือข้อสรุปที่ได้มาพร้อมข้อเสนอแนะ แล้วด าเนินการเผยแพร่ให้ทราบทั่ว

กัน 

 น าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ หรือใช้ในการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและการด าเนินการคร้ัง
ต่อไป 

 

กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 4. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 
 

การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร 
 1. การจัดเก็บ 
 

ชื่อเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
1. แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายเผยแพร่แ ละ

ประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่ทุกคน เอกสาร 5 ป ี

2.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
งานประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป เอกสาร 5 ป ี

3.ข่าว   บทความ  สาร
คดี  บทโทรทัศน์     ป้าย
ประชาสัมพันธ์  
บทวิทยุ  สิ่งพิมพ์ ต่างๆ 

ฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

เอกสาร 3 ป ี

4. ภาพถ่าย วิดีโอ ฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่งาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

แผ่น 
CD,DVD 

10 ปี 

http://kormor.obec.go.th/discipline/dis069.pdf
http://www.ldd.go.th/Gov_Clean/data/goodgov.%5B1%5D.pdf
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2. ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร 
  เอกสารล าดับที่  1-4   ผู้มีสิทธิ์ คือ หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง   
 

ระบบติดตามและประเมินผล 
1. ตัวชี้วัด   

1) ร้อยละความส าเร็จของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
  2) ร้อยละความส าเร็จของการรับ-ส่งข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน 
  3) ร้อยละความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 2. เกณฑ ์
  1) ร้อยละ  50-60   มีค่าเท่ากับ  1  
  2) ร้อยละ  61-70  มีค่าเท่ากับ  2 
  3) ร้อยละ  71-80  มีค่าเท่ากับ  3 

4) ร้อยละ  81-90  มีค่าเท่ากับ  4 
5) ร้อยละ  91-100  มีค่าเท่ากับ  5 

 3. กลวิธ ี
  1) ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการใช้แบบสอบถาม 
  2) การรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการตามแผนประชาสัมพันธ์ 
  3) ส ารวจข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางหน้าหนังสือพิมพ์เป็นประจ าทุกวัน 
  4) การสรุปสถานการณ์เป็นประจ าทุกเดือน 
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