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สวนที่ 1
แผนกลยุทธการเผยแพรประชาสัมพันธ

-2-

แผนกลยุทธการเผยแพรประชาสัมพันธ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
พ.ศ. 2557-2559

1. วิสัยทัศน
เป3นสื่อกลางในการสร&างความเข&าใจ และเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธงานโครงการพระราชดําริ
และงานสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมสงเสริมการเกษตรออกสูสาธารณชนโดยผานสื่อทุกรูปแบบ
สร&างสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน เพื่อให&การพัฒนางานเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. การวิเคราะหงานดานการประชาสัมพันธของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ แบบ SWOT METRIX
เพื่อเสนอกลยุทธในการแกไขปAญหา
จุดแข็ง
S1 : หนวยงานมีคณะทํางานด&านการประชาสัมพันธ
ที่ชัดเจน
S2 : ผู&บริหารมีประสบการณเป3นนักยุทธศาสตรใช&
หลักการบริหารแบบมีสวนรวมพร&อมเป3น
ที่ปรึกษา
S3 : สอดคล&องกับยุทธศาสตรของหนวยงานที่ให&
ความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธ

โอกาส
O1 : กรมมีนโยบายให&ความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธและพร&อมสนับสนุน
O2 : กรมมีสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีที่ทํา
หน&าที่โดยตรงในงานด&านการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
O3 : งานโครงการพระราชดําริและงานสงเสริมการ
เกษตรพื้นที่เฉพาะมีแนวทางการดําเนินงานที่
ชัดเจนเป3นรูปธรรม
S4 : บุคลากรสวนใหญของหนวยงานพร&อมที่จะรับ O4 : งานโครงการพระราชดําริและการสงเสริม
การพัฒนาและฝPกทักษะงานด&านประชาสัมพันธ
การเกษตรพื้นที่เฉพาะมีชองทางในการนําเสนอ
ผลงานที่หลากหลาย
O5 : มีเทคโนโลยีสมัยใหม เชน เว็บไซต ทีวี มือถือ
แอพลิเคชั่น ชวยให&การทํางานสะดวกรวดเร็ว
และงายตอการประชาสัมพันธ
O6 : มีการรวมตัวในรูปของเครือขายออนไลนเพื่อ
การสื่อสารอยางกว&างขวางมากขึ้นในทุกระดับ
ผลจากการวิเคราะหเสนอกลยุทธเชิงรุก (SO) ดังนี้
1. ยกระดับงานโครงการพระราชดําริและงานสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมสงเสริม
การเกษตรให&เป3นที่รู&จัก วิเคราะหจากจุดแข็งในด&านยุทธศาสตรของหนวยงานที่ให&ความสําคัญกับการเผยแพร
ประชาสัมพันธ และมีผู&บริหารมีประสบการณเป3นนักยุทธศาสตรทั้งในระดับสวนกลางและสวนภูมิภาค
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ประเมินกับโอกาสที่งานโครงการพระราชดําริและงานสงเสริมการเกษตรพื้นที่เฉพาะมีแผนหรือแนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน มีโอกาสหรือชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธที่หลากหลาย
จุดออน
W1 : ประชาชนทั่วไปไมรู&จักกองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะ
W2 : ยังไมมีแผนกลยุทธด&านการเผยแพรประชาสัมพันธ
ของกอง เป3นเพียงสวนหนึ่งในยุทธศาสตรของกอง

โอกาส
O1 : กรมมีนโยบายให&ความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธและพร&อมสนับสนุน
O2 : กรมมีสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีที่ทํา
หน&าที่โดยตรงในงานด&านการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
W3 : ขาดการเก็บรวบรวมและจัดทําฐานข&อมูลงาน
O3 : งานโครงการพระราชดําริงานสงเสริมการเกษตร
พื้นที่เฉพาะมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
โครงการพระราชดําริและงานสงเสริมการเกษตรใน
เป3นรูปธรรม
เขตพื้นที่เฉพาะที่เป3นเอกภาพ
W4 : บุคลากรขาดทักษะในการดําเนินงานด&านการ
O4 : งานโครงการพระราชดําริและการสงเสริม
เผยแพรประชาสัมพันธ
การเกษตรพื้นที่เฉพาะมีชองทางในการนําเสนอ
ผลงานที่หลากหลาย
W5 : ขาดความเชื่อมโยงชองทางการเผยแพร
O5 : มีเทคโนโลยีสมัยใหม เชน เว็บไซต ทีวี มือถือ
ประชาสัมพันธข&อมูลขาวสารของหนวยงาน
แอพลิเคชั่น ชวยให&การทํางานสะดวกรวดเร็ว
และงายตอการประชาสัมพันธ
W6 : การจัดการด&านงบประมาณยังไมชัดเจนในสวนของ O6 : มีการรวมตัวในรูปของเครือขายออนไลนเพื่อ
การเผยแพรประชาสัมพันธ (ยังอยูภายใต&การ
การสื่อสารอยางกว&างขวางมากขึ้นในทุกระดับ
ดําเนินงานของแตละโครงการ)
ผลจากการวิเคราะหเสนอกลยุทธเพื่อการพัฒนา (WO) ดังนี้
1. สงเสริมภาพลักษณที่ดีของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งงานโครงการพระราชดําริและ
งานสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมสงเสริมการเกษตร โดยวิเคราะหจุดออนในด&านการไมเป3นที่
รู&จักของประชาชนทั่วไปรวมทั้งหนวยงานภายนอก ไมมีแผนกลยุทธด&านการเผยแพรประชาสัมพันธ และการ
ขาดทักษะในการดําเนินงานด&านการเผยแพรประชาสัมพันธของบุคลากรในหนวยงาน ประเมินรวมกับโอกาส
ตางๆ เชน ในปVจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชาชนทั่วไปสามารถเข&าถึงได&งาย มีการรวมตัวในรูปแบบสังคม
หรือเครือขายออนไลนทําให&มีการสื่อสารที่กว&างขวางมากขึ้น
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จุดแข็ง
S1 : หนวยงานมีคณะทํางานด&านการประชาสัมพันธ
ที่ชัดเจน
S2 : ผู&บริหารมีประสบการณเป3นนักยุทธศาสตรใช&
หลักการบริหารแบบมีสวนรวมพร&อมเป3น
ที่ปรึกษา
S3 : สอดคล&องกับยุทธศาสตรของหนวยงานที่ให&
ความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธ
S4 : บุคลากรสวนใหญของหนวยงานพร&อมที่จะรับ
การพัฒนาและฝPกทักษะงานด&านเผยแพร
ประชาสัมพันธ

อุปสรรค
T1 : การปรับเปลี่ยนผู&รับผิดชอบงานโครงการใน
ระดับภูมิภาคทําให&การจัดเก็บข&อมูลไมตอเนื่อง
T2 : ได&รับงานมอบหมายพิเศษจากกรมทําให&เกิด
ภาระงานคอนข&างมาก
T3 : ความไมแนนอนทางการเมืองและการตอบสนอง
นโยบาย
T4 : ถูกคาดหวังจากภายนอกมากเกินไปสร&างแรง
กดดันให&กับหนวยงาน

ผลจากการวิเคราะหเสนอกลยุทธเชิงรับ (ST) ดังนี้
1. เสริมสร&างศักยภาพด&านการเผยแพรประชาสัมพันธให&กับบุคลากร โดยวิเคราะหจากจุดแข็งที่บุคลากร
สวนใหญของหนวยงานพร&อมที่จะรับการพัฒนาและฝPกทักษะงานด&านการเผยแพรประชาสัมพันธ และเมื่อประเมิน
รวมกับอุปสรรคจะเห็นได&วาต&องเรงสร&างจิตสํานึกรักในงานด&านการเผยแพรประชาสัมพันธ ลดแรงกดดันเมื่อถูก
ภายนอกคาดหวัง สามารถมองภาพงานที่ได&รับมอบหมายพิเศษให&เป3นสวนหนึ่งในงานเผยแพรประชาสัมพันธได&
จุดออน
W1 : ประชาชนทั่วไปไมรู&จักกองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะ
W2 : ยังไมมีแผนกลยุทธด&านการเผยแพรประชาสัมพันธ
ของกองเป3นเพียงสวนหนึ่งในยุทธศาสตรของกอง
W3 : ขาดการเก็บรวบรวมและจัดทําฐานข&อมูลงาน
โครงการพระราชดําริและงานสงเสริมการเกษตรใน
เขตพื้นที่เฉพาะที่เป3นเอกภาพ
W4 : บุคลากรขาดทักษะในการดําเนินงานด&านการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
W5 : ขาดความเชื่อมโยงชองทางการเผยแพร
ประชาสัมพันธข&อมูลขาวสารของหนวยงาน
W6 : การจัดการด&านงบประมาณยังไมชัดเจนในสวนของ
การเผยแพรประชาสัมพันธ (ยังอยูภายใต&การ
ดําเนินงานของแตละโครงการ)

อุปสรรค
T1 : การปรับเปลี่ยนผู&รับผิดชอบงานโครงการใน
ระดับภูมิภาคทําให&การจัดเก็บข&อมูลไมตอเนื่อง
T2 : ได&รับงานมอบหมายพิเศษจากกรมทําให&เกิด
ภาระงานคอนข&างมาก
T3 : ความไมแนนอนทางการเมืองและการตอบสนอง
นโยบาย
T4 : ถูกคาดหวังจากภายนอกมากเกินไปสร&างแรง
กดดันให&กับหนวยงาน
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ผลจากการวิเคราะหเสนอกลยุทธปรับปรุงองคกร (WT) ดังนี้
1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพรประชาสัมพันธให&เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน โดย
วิเคราะหจุดออนในด&านการทํางานที่ยังไมมีแผนกลยุทธด&านการเผยแพรประชาสัมพันธ ขาดความเชื่อมโยง
ชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธข&อมูลขาวสาร และการเก็บข&อมูลขาวสารที่เป3นระบบ ประเมินรวมกับ
อุปสรรคที่มีการปรับเปลี่ยนผู&รับผิดชอบงานโครงการในระดับภูมิภาคทําให&การจัดเก็บข&อมูลไมตอเนื่อง
การจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธการเผยแพรประชาสัมพันธของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

กลยุทธ

1. ยกระดับชองทางงานโครงการพระราชดําริและงาน
สงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมสงเสริม
การเกษตรให&เป3นที่รู&จัก
2. สงเสริมภาพลักษณที่ดีของกองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะและงานโครงการพระราชดําริและงาน
สงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมสงเสริม
การเกษตร
3. เสริมสร&างศักยภาพด&านการเผยแพรประชาสัมพันธ
ให&กับบุคลากร
4. พัฒนากระบวนงานการประชาสัมพันธให&เชื่อมโยงทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน

ความยาก
งบ
ผล
งาย
ประมาณ กระทบ
(1-5)
(1-5)
(1-5)

ความ
การ
เรงดวน จัดลําดับ
(1-5)

4

4

3

3

14

3

3

4

3

13

3

3

3

3

12

4

3

4

4

15

สรุปผลการวิเคราะหข&อมูลและจัดทําแผนกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนากระบวนงานการเผยแพรประชาสัมพันธให&เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
กลยุทธที่ 2 ยกระดับชองทางงานโครงการพระราชดําริและงานสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของ
กรมสงเสริมการเกษตรให&เป3นที่รู&จัก
กลยุทธที่ 3 สงเสริมภาพลักษณที่ดีของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งงานโครงการพระราชดําริ
และงานสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมสงเสริมการเกษตร
กลยุทธที่ 4 เสริมสร&างศักยภาพด&านการเผยแพรประชาสัมพันธให&กับบุคลากร

แผนกลยุทธการเผยแพรประชาสัมพันธ 3 ปC พ.ศ. 2557-2559 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
กลยุทธ

เปWาประสงค

ตัวชี้วัด

การดําเนินงาน
2557 2558
2559

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานมีกระบวนการทํางาน มีกระบวนงานการเผยแพร
ด&านการเผยแพรประชาสัมพันธที่ ประชาสัมพันธ
ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน

2. ยกระดับชองทางงานโครงการพระราชดําริ
และงานสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่
เฉพาะของกรมสงเสริมการเกษตรให&เป3น
ที่รู&จัก

กลุมเปWาหมายได&รับประโยชน
จากการเผยแพรประชาสัมพันธ
ข&อมูลขาวสาร

ร&อยละความพึงพอใจของ
กลุมเปWาหมายในการใช&ประโยชน
จากชองทางตางๆ ในการเผยแพร
ประชาสัมพันธของหนวยงาน

30,000

3. สงเสริมภาพลักษณที่ดีของกองพัฒนาการ
เกษตรพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งงานโครงการ
พระราชดําริและงานสงเสริมการเกษตรใน
เขตพื้นที่เฉพาะของกรมสงเสริมการเกษตร

หนวยงานได&รับการยอมรับจาก
ประชาชนและเครือขายในการ
สนับสนุนงานด&านข&อมูลขาวสาร
โครงการตางๆ

จํานวนขาวสารที่ได&รับการ
เผยแพรประชาสัมพันธ (อาทิ
บทบาทภารกิจของหนวยงาน
และโครงการตางๆ ฯลฯ)

50,000

4. เสริมสร&างศักยภาพด&านการเผยแพร
ประชาสัมพันธให&กับบุคลากร

บุคลากรของหนวยงานสามารถ
ดําเนินงานด&านการเผยแพร
ประชาสัมพันธได&อยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนบุคลากรที่ได&รับการ
พัฒนาศักยภาพ

30,000
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1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร
ประชาสัมพันธให&เชื่อมโยงทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนางานเผยแพรประชาสัมพันธ พ.ศ. 2557-2559 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
กลยุทธ
กิจกรรม
เปWาหมาย
การดําเนินงาน
งบประมาณ
จํานวน หนวยนับ
1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร
1.1 การประชุมคณะทํางาน
2
ครั้ง
ก.พ.57
ประชาสัมพันธให&เชื่อมโยงทั้งภายในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภายนอกหนวยงาน
ประชาสัมพันธรวมกับ
คณะทํางานจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
1

กระบวน
งาน

ก.พ. - มี.ค.57

1.3 เผยแพรประชาสัมพันธ
กระบวนงานให&ผู&เกี่ยวข&อง

1

เรื่อง

มี.ค.57

2.1 ปรับปรุงเว็บไซต กพฉ.

1

ครั้ง

มี.ค.57

2.2. จัดทําจดหมายขาว กพฉ.
(e-news)

6

ฉบับ
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2.3 จัดทําบอรดประชาสัมพันธงาน
โครงการ

อยางน&อย
เดือนละ 2

ครั้ง

มี.ค. - ก.ย.57

2.4 จัดทํา Facebook กพฉ. เพื่อ
เผยแพรผลการดําเนินงาน
ตางๆ

1

เรื่อง

ก.พ.57

คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
รวมกับ
คณะทํางาน
จัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
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2. ยกระดับชองทางการเผยแพร
ประชาสัมพันธงานโครงการพระราชดําริ
และงานสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่
เฉพาะของกรมสงเสริมการเกษตรให&เป3น
ที่รู&จัก

1.2 จัดทํากระบวนงานการ
เผยแพรประชาสัมพันธของ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่
เฉพาะ

ผู&รับผิดชอบ

(เพจเดิม)

คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

10,000

กลุม/ฝ_าย
คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

กลยุทธ

กิจกรรม

3. สงเสริมภาพลักษณที่ดีของกองพัฒนาการ 3.1. ปรับปรุงวีดิทัศน
เกษตรพื้นที่เฉพาะและงานโครงการ
ประชาสัมพันธบทบาท
พระราชดําริและงานสงเสริมการเกษตรใน
ภารกิจของหนวยงาน
เขตพื้นที่เฉพาะของกรมสงเสริมการเกษตร 3.2 กําหนดประเด็นการเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการสําคัญ
เตรียมเผยแพรสูชองทางตางๆ

การดําเนินงาน

งบประมาณ

เม.ย. - พ.ค.58

50,000

ผู&รับผิดชอบ
คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

11

โครงการ

มี.ค.57

กลุม/ฝ_าย

3.3 จัดทําฐานข&อมูลโครงการสําคัญ
และเผยแพรผานชองทางตางๆ

11

โครงการ

ก.พ. - มิ.ย.57

กลุม/ฝ_าย

3.4 จัดทําปฏิทินกิจกรรม กพฉ.

9

เดือน

ม.ค. - ก.ย.57

คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

4.1 สํารวจความต&องการเสริม
สร&างศักยภาพด&านการ
เผยแพรประชาสัมพันธ

1

ครั้ง

ก.ย.57

คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

4.2 จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะด&านการ
เผยแพรประชาสัมพันธให&กับ
บุคลากรในหนวยงาน

2

ครั้ง
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10,000
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4. เสริมสร&างศักยภาพด&านการเผยแพร
ประชาสัมพันธให&กับบุคลากร

เปWาหมาย
จํานวน หนวยนับ
1
ครั้ง
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สวนที่ 2
กระบวนการประชาสัมพันธ
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ความเปนมาในการจัดทําคูมือกระบวนการประชาสัมพันธ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ มีภารกิจด&านการวิเคราะหและกําหนดแนวทางการพัฒนาและให&
การสนับสนุน ควบคุมกํากับการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่โครงการพระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ
ทําให&เกษตรกรในพื้นที่ดังกลาว รวมทั้ง พื้นที่ขยายผลโครงการมีการประกอบอาชีพด&านการเกษตรที่เหมาะสม
กับศักยภาพของแตละพื้นที่ สามารถปรับตัวให&เข&ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปVจจุบัน
ปVจจุบันกรมสงเสริมการเกษตรโดยกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ได&เข&ารวมดําเนินการโครงการ
พระราชดําริและพื้นที่เฉพาะตางๆ อยางตอเนื่อง กอเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานมากมายในหลากหลายด&าน แตยัง
ไมเป3นที่ประจักษตอสายตาของภายนอกมากนัก ประกอบกับนโยบายของผู&บริหารกรมสงเสริมการเกษตรใน
ปBงบประมาณ 2557 ได&ให&ความสําคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธผลงาน ดังนั้น จึงมีความจําเป3นที่จะต&อง
เตรียมพร&อมโดยการจัดทํากระบวนงานและชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการของ
หนวยงานให&เป3นระบบ และสร&างความเข&าใจให&กับผู&เกี่ยวข&องให&เป3นไปในแนวทางเดียวกัน

วัตถุประสงค
เพื่อเป3 นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ&าหน&าที่ผู&รั บผิดชอบงานด&านการประชาสัมพันธและเป3 น
มาตรฐานการปฏิบัติงานด&านการประชาสัมพันธ
ขอบเขตการดําเนินงาน
ขอบเขตการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธนั้น จะทําการรวบรวมความรู&จาก
การปฏิบัติงานด&านการเผยแพรประชาสัมพันธของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ และจากสํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี โดยมีกระบวนการวางแผนและกําหนดประเด็นเนื้อหาในการเผยแพรประชาสัมพันธ ลําดับ
ขั้นตอนในกระบวนการ ทั้งในสวนที่หนวยงานดําเนินการเอง และในสวนที่เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข&อง
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แผนผังกระบวนการประชาสัมพันธ
คําอธิบายสัญลักษณที่ใช&
สัญลักษณ

คําอธิบาย
จุดเริ่มต&น และสิ้นสุดกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ
เอกสาร/รายงาน
มอบหมายผู&รับผิดชอบ
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนําเข&า/สงออกของเอกสาร/รายงาน/
ฐานข&อมูล ที่อาจเกิดขึ้น

-12เริ่มตน

คณะทํางานประชาสัมพันธกรมฯ
- ผูบริหารกรมฯ
- สํานัก / กอง / ศูนย
- สวนภูมิภาค / จังหวัด

แตงตั้ง/มอบหมาย
คณะทํางานระดับกอง
คณะทํางานฯ วิเคราะหความ
ตองการของกลุมเปาหมาย
วางแผน/กําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน
ดําเนินการตามแผน

ถูกมอบหมายนอกแผน
(อาทิ ขาวดวน)

คณะทํางานฯ กําหนดประเด็น
ในการประชาสัมพันธ
มอบหมายเจาของงาน
จัดทํารายละเอียด

เห็นชอบ

ผูบริหารกองพิจารณา
ตรวจสอบ

แกไข

คณะทํางานฯ คัดเลือกรูปแบบนําเสนอ
นําเสนอในที่ประชุมคณะทํางาน
ประชาสัมพันธกรม (สพท.)

บอรดนิทรรศการ

คณะทํางานประชาสัมพันธกรม
นําเผยแพรประชาสัมพันธสื่อตางๆ

ประเมินผลการดําเนินงาน

สิ้นสุดกระบวนงาน

สื่อออนไลน (Facebook / website)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการกอนการผลิตขาวประชาสัมพันธ
1. พิจารณางานที่ได&รับมอบหมาย
มอบหมายงานด&านประชาสัมพันธให&กับคณะทํางานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ
เป3น ผู&รั บผิ ดชอบมีหน& าที่ ในการวิ เคราะหประเด็ นประชาสั มพั นธ และประสานข& อมู ล กํ าหนดการ หรื อ
รายละเอียดตางๆ เพื่อเตรียมการจัดทํารายละเอียดการประชาสัมพันธ
2. วางแผนการผลิตขาวประชาสัมพันธ
คณะทํางานด& านเทคโนโลยีส ารสนเทศและประชาสัมพัน ธ ซึ่ งมีตั วแทนจากทุ กกลุ ม/ฝ_ าย ของ
หนวยงานเข&ารวมเป3นคณะทํางาน ดําเนินการวางแผนการผลิตขาวประชาสัมพันธ แบงเป3น 2 กรณี ดังนี้
2.1 ขาวประชาสัมพันธทั่วไป : มอบหมายให&คณะทํางานฯ ประสานงานต&นสังกัด เพื่อจัดทํา
แผนการประชาสัมพันธของ กลุม/ฝ_าย เป3นรายปB โดยระบุชวงระยะเวลาในการเผยแพรประชาสัมพันธให&
ชัดเจน (ตามแบบฟอรมที่ 1)
2.2 ขาวประชาสัมพันธที่ถูกติดตาม/มอบหมาย หรือขาวดวนตามสถานการณ :
2.2.1 กรณีคณะทํางานประชาสัมพันธกรมสงเสริมการเกษตรแจ&งในที่ประชุมคณะทํางานฯ
มอบหมายผู&เข&ารวมประชุมประสานกับเจ&าของเรื่องเพื่อจัดทํารายละเอียดของขาว
2.2.2 กรณีคณะทํางานประชาสัมพันธกรมสงเสริมการเกษตรประสานงานกับเจ&าของเรื่อง
เพื่อจัดทํารายละเอียดดังกลาวโดยตรง
โดยวางแนวทางการดําเนินงานออกเป3น 4 สวน ได&แก
ขาวเกี่ยวกับการรวมสนองงานและการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ
ขาวประชาสั ม พั น ธนโยบายกระทรวงและนโยบายผู& บ ริ ห าร ขาวดวนที่ เ กี่ ย วข& อ งกั บ
หนวยงาน
ขาวประชาสัมพันธเชิงรุกเกี่ยวกับสถานการณด&านการเกษตรประจําชวงเวลาของปB อาทิ
สถานการณภัยแล&ง และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล&ง เป3นต&น
ขาวประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมสําคัญของหนวยงาน
กระบวนการ การผลิตขาวประชาสัมพันธ
1. ดําเนินการจัดทําขาว
เจ&าหน&าที่รวบรวมข&อมูลเพื่อจัดทําขาว ด&วยวิธีการหาประเด็นและรายละเอียดของขาว ดังนี้
1.1 การเข&ารวมการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เข&าพบผู&บริหาร เป3นต&น
1.2 การลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานโครงการตางๆ ของหนวยงาน
1.3 การรวบรวมข&อมูลจากเอกสารตางๆ และการประสานงานจากหนวยงานที่เกี่ยวข&อง
1.4 การแถลงขาวตางๆ
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2. เขียนขาวประชาสัมพันธ
2.1 เขียนขาวประชาสัมพันธจากการสรุปประเด็นสําคัญจากข&อมูลที่มีอยูรวมกับการประสานงาน
กับแหลงข&อมูลอื่น (ตามแบบฟอรมที่ 2)
2.2 ผู&อํานวยการกลุม/หัวหน&าฝ_าย ตรวจสอบความถูกต&องของข&อมูลในเบื้องต&น
2.3 คณะทํางานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธสงขาวที่ตรวจสอบความถูกต&อง
เบื้องต&นแล&ว ให&ผู&อํานวยการกองฯ รับทราบและพิจารณาเนื้อหาประเด็นสําคัญอีกครั้งกอนสงคณะทํางาน
ประชาสัมพันธกรมสงเสริมการเกษตร
2.4 กรณีขาวประชาสัมพันธในภาวะดวน ขอให&ผู&อํานวยการกลุม/หัวหน&าฝ_าย ตรวจสอบความถูก
ต&องโดยละเอียด และสงให&คณะทํางานประชาสัมพันธกรมสงเสริมการเกษตร พร&อมสําเนาให&ผู&อํานวยการกอง
รับทราบด&วย
กระบวนการเผยแพรขาวประชาสัมพันธและติดตามผลการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ
1. เผยแพรขาวประชาสัมพันธผานชองทางสื่อตางๆ
1.1 เผยแพรขาวประชาสัมพันธผานคณะทํางานประชาสัมพันธกรมสงเสริมการเกษตร เป3นราย
สัปดาหๆ ละ 2 ประเด็นขาว
1.2 เผยแพรผานทางระบบอิ น เทอรเน็ ต และอิ น ทราเน็ ต ได& แก เว็ บไซตกรมสงเสริ มการเกษตร
(www.doae.go.th) สงเสริมเนต (ssnet) เว็บไซตกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (www.agrodev.doae.go.th)
และเฟสบุoค (facebook.com/กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ) (ตามแบบฟอรมที่ 4)
1.3 จัดเก็บขาวประชาสัมพันธในรูปแบบไฟล เอกสารขาว และการจัดทํารายงานประจําปB
2. ติดตามและประเมินผลการได&รับการเผยแพรผานสื่อ
คณะทํางานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ ประสานงานกับคณะทํางานประชาสัมพันธ
กรมสงเสริ มการเกษตรเพื่ อติ ด ตามการนํา ขาวของหนวยงานเผยแพรผานสื่ อตางๆ และสรุ ป จํา นวนและ
ประมวลผลเป3นร&อยละของขาวประชาสัมพันธด&านตางๆ ที่ได&รับการเผยแพรผานสื่อเป3นรายเดือน เพื่อ
รายงานในที่ประชุมประจําเดือนของหนวยงาน (ตามแบบฟอรมที่ 3)
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มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานระยะเวลา การปฏิบัติงานด&านการผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ถึงแม&วาจะไมมี
เอกสารหรือข&อกําหนดระยะเวลาเริ่มต&น-สิ้นสุดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แตจะยึดหลักการพื้นฐานที่เป3นสากล
ของการผลิตสื่อประเภทขาว คือ ความถูกต&อง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประเภทของขาวประชาสัมพันธ
ขาวสรุปผล/ประเด็นสําคัญจากการประชุม
ขาวจากการติดตามนิเทศงานในพื้นที่
ขาวประชาสัมพันธเพื่อการแถลงขาว
ขาวประชาสัมพันธผลการดําเนินงานทั่วไป

มาตรฐานระยะเวลา
ดําเนินการผลิตให&แล&วเสร็จ ภายใน 1 วัน หลังเสร็จ
สิ้นการประชุม
ดําเนินการผลิตให&แล&วเสร็จ ภายใน 2 วัน หลังจาก
เดินทางกลับ
ดําเนินการผลิตแล&วเสร็จกอนการแถลงขาวอยางน&อย
1 วัน
ดําเนินการผลิตตามระยะเวลาในแผนที่กําหนด

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ / ขอกําหนดที่สําคัญ
ขั้นตอน
1. กระบวนการกอนการผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ

2. กระบวนการผลิตขาวประชาสัมพันธ

3. กระบวนการเผยแพรขาวประชาสัมพันธและติดตามและ
ประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอกําหนดที่สําคัญ
1. ชัดเจน
2. ถูกต&อง
3. รวดเร็ว
1. ถูกต&อง
2. ชัดเจน
3. ทันการณ
4. ครบถ&วน
1. รวดเร็ว
2. ถูกต&อง
3. กว&างขวาง
4. ครบถ&วน

-16-

ระบบติดตามประเมินผล
ขั้นตอน
1.กระบวนการกอน
การผลิตขาว
ประชาสัมพันธ

ความเสี่ยง
1. ได&รับแจ&งให&ผลิตขาว
ในระยะเวลาที่กระชั้นชิด

2. กระบวนการผลิต 1. ข&อมูลไมเพียงพอตอการ
ขาวประชาสัมพันธ ทําขาวประชาสัมพันธ
2. กรณีเป3นประเด็นที่ยังไมมี
ข&อยุติหรือยังไมสามารถ
เผยแพรได&
3. ผู&บริหารของหนวยงานที่
มีอํานาจในการกลั่นกรอง
ตรวจสอบคุณภาพงาน
ติดราชการ
3. กระบวนการ
1. ขาวประชาสัมพันธไมได&
เผยแพรขาว
รับการคัดเลือกจาก
ประชาสัมพันธและ สื่อมวลชนเพื่อนําไปเผยแพร
ติดตามและ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด

การติดตามประเมินผล

เนื้อหาได&รับการ
- สามารถสงได&คณะ
พิจารณาอยางเหมาะสม ทํางานฯ กรมได&ทันตาม
สําหรับการผลิตขาว
กําหนดเวลา
ประชาสัมพันธ
ร&อยละ 80 ของขาว
- จํานวนขาว
ประชาสัมพันธสามารถ ประชาสัมพันธที่ผลิต
ดําเนินการผลิตได&ตาม - สรุปข&อมูลในแบบบันทึก
ระยะเวลาที่กําหนด

ขาวประชาสัมพันธ
ได&รับการเผยแพรผาน
ชองทางตางๆ ได&แก
เว็บไซต จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส สื่อ
สิ่งพิมพ

- สรุปจํานวนชองทาง
ในการเผยแพรขาว
ประชาสัมพันธ
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สวนที่ 3
ความรูพื้นฐานในงานประชาสัมพันธ
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คําจํากัดความและองคความรูในงานประชาสัมพันธ
1) การวางแผนประชาสัมพันธ หมายถึง การกําหนดวิธีขององคกร สถาบัน หนวยงาน อยางมีเหตุผล
เพื่อใช&เป3นแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ การวางแผนนี้เป3นขั้นตอนที่กระทําตอจากการวิเคราะห
ดังนั้น นักประชาสัมพันธควรทราบถึงสาเหตุของปVญหาที่หนวยงานต&องเผชิญอยู และทาทีทัศนคติตางๆ ของ
ประชาชน กลุมเปWาหมาย แล&วจึงนําข&อมูลที่ได&ไปกําหนดรายละเอียดกิจกรรมตางๆ ในแผนการประชาสัมพันธ
ให&สอดคล&องกับสภาพความเป3นจริง และที่สําคัญต&องมีกิจกรรมที่เป3นกลยุทธขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรในเรื่อง
การเสริมสร&างภาพลักษณองคกรนั้นๆ ด&วย การวางแผนการประชาสัมพันธจึงเป3นปVจจัยหนึ่งที่สําคัญมากใน
การทํางานด&านการสื่อสารประชาสัมพันธให&สําเร็จตามเปWาหมาย
2) การประชาสั มพั นธ หรือการดํ าเนิน งานประชาสั มพั นธนั้น สวนหนึ่ งมี วัต ถุป ระสงคเพื่อชักจู ง
ประชามติด&วยวิธีการติดตอสื่อสารเพื่อให&กลุมประชาชนเปWาหมายเกิดมีความรู&ความเข&าใจและมีความรู&สึกที่ดี
ตอหนวยงาน องคกร หรือสถาบัน การประชาสัมพันธจึงมิใชเป3นเพียงแคงานเผยแพร แตงานประชาสัมพันธ
เป3นงานทั้งศาสตรและศิลปr ในเชิงสร&างสรรคที่กอให&เกิดความรู&ความเข&าใจแกประชาชนเป3นงานสงเสริมความ
เข&าใจอันดีและสร&างสัมพันธภาพระหวางหนวยงานองคกร หรือสถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวข&อง โดยยึด
หลักความจริงและประโยชนรวมกันทั้งสองฝ_าย
การประชาสัมพันธ เป3นงานในระดับนโยบายที่องคกร สถาบันทุกประเภท ตางนํางานด&านการ
ประชาสัมพันธไปใช&กับองคกรหรือสถาบันของตนอยางกว&างขวางแพรหลาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสร&างความ
เข&าใจและความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานของตนกับประชาชน เพื่อปWองกันการเข&าใจผิด ตลอดจนการลด
สาเหตุแหงความขัดแย&งตางๆ รวมทั้งการใช&การประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนนโยบายและการดําเนินงานของ
องคกร สถาบัน เสริมสร&างและรักษาชื่อเสียง และความรวมมือสนับสนุนจากประชาชนที่พึงมีตอหนวยงานของ
ตน
3) การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ เป3นการเขียนที่แตกตางจากการเขียนประเภทอื่นๆ เนื่องจากมี
วัตถุประสงคที่แตกตางจากการเขียนทั่วไป การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อให&ประชาชน
เปWาหมายเกิดความรู& วัตถุประสงคพื้นฐานมี 7 ประการ คือ
3.1) การเขียนเพื่อบอกกลาวให&เข&าใจเพื่อให&ได&รับรู&วาองคกรทําอะไร อยางไร เมื่อใด เพื่ออะไร
เพราะอะไร ที่ไหน เพื่อให&ประชาชนได&รับทราบ
3.2) การเขียนเพื่อให&ประชาชนยอมรับ เพื่อการเขียนโน&มน&าวใจ ชักจูงให&ประชาชนคล&อยตาม
โดยยกสวนดีให&เห็นชัดเจนและใช&ภาษาให&เหมาะสมกับกลุมเปWาหมาย
3.3) การเขียนเพื่อมิให&เกิดความเข&าใจผิด
3.4) การเขียนเพื่อสร&างภาพลักษณที่ดี
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3.5) การแก&ไขเพื่อมิให&เกิดความเข&าใจผิด
3.6) การเขียนเพื่อสร&างความสัมพันธอันดี
3.7) การเขียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
รูปแบบของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธภายในและภายนอกองคกร มีการเขียนในลักษณะตางๆ เชน การ
เขียนขาวแจก การเขียนสุนทรพจนในโอกาสตางๆ การเขียนบทความ การเขียนบรรยายสรุป การเขียนทาง
วิชาการ การเขียนคําบรรยายประกอบภาพนิ่ง การเขียนบทภาพยนตรและบทวิทยุโทรทัศน
4) ขาวเพื่อการประชาสัมพันธ เป3นเครื่องมือในการถายทอดข&อมูลตางๆ ของหนวยงานเผยแพรไปยัง
กลุมประชาชนกลุมเปWาหมาย โดยผานสื่อหรือชองทางตางๆ ตามความเหมาะสม จึงอาจเป3นทั้งขาวที่เผยแพรทาง
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศนและสื่อแขนงอื่นๆ ได&ทั้งสิ้น
5) บทความเพื่อการประชาสัมพันธ มีวัตถุประสงคดังนี้
5.1) เพื่ออธิบาย มีลักษณะเป3นการให&ข&อมูล ให&ภูมิหลัง และข&อเท็จจริงอยางละเอียดเพื่ออธิบาย
ให&ผู&อานเข&าใจงายในเรื่องราวหรือเหตุการณที่ซับซ&อน
5.2) เพื่อรายงานหรือกระตุ&นความสนใจ มีลักษณะคล&ายๆ กับการเขียนเพื่ออธิบายหรือวิเคราะห ซึ่ง
พิจารณาเห็นวาเป3นเรื่องที่ผู&อานควรรู& เป3นการรายงาน บอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
5.3) เพื่อให&ความรู& แสดงความคิดเห็นของบทความนี้ คือ การให&ความรู&ทั้งทางตรงและทางอ&อม
5.4) เพื่อเสนอแนวทางแก&ไข เป3นบทความที่ผู&เขียนมุงอธิบายถึงข&อเท็จจริงและที่มาของปVญหา
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นพร&อมกับเสนอแนวทางการแก&ไขปVญหา ซึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งแนวทางก็ได&
5.5) เพื่อโน&มน&าวใจ เป3นบทความที่ผู&เขียนต&องการโน&มน&าวใจให&เกิดการคล&อยตามความคิดเห็น
ในเรื่องที่กําลังนําเสนอ สวนมากมักเป3นประเด็นเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือโครงการรณรงคตางๆ
5.6) เพื่อวิเคราะหหรือวิจารณ การวิเคราะหเป3นการนําเสนอข&อเท็จจริงหรือประเด็นปVญหาตาม
หลักวิชาการ ชี้ให&เห็นข&อดีและข&อเสีย และผลกระทบ โดยอ&างเหตุผลที่นาเชื่อถือประกอบการวิเคราะหอยาง
รอบด&าน สวนการวิจารณจะเน&นในความคิดเห็นของผู&เขียนเป3นหลัก ซึ่งมาจากความรู&และประสบการณที่มีโดย
มองปVญหารอบด&านในทุกมิติเพื่อให&ได&ความคิดเห็นที่เที่ยงตรง
5.7) เพื่อความเพลิดเพลิน เป3นการนําเสนอเรื่องเบาๆ ที่ผอนคลาย เพื่อสร&างอารมณขันด&วยลีลา
ภาษาที่ไมเป3นทางการ
6) การผลิต สื่อเพื่อการประชาสัมพัน ธ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธเป3นเครื่องมือและสื่อสารจาก
องคกรสูกลุมเปWาหมาย การสร&างความสัมพันธอันใกล&ชิดให&เกิดขึ้นระหวางองคกรกับกลุมเปWาหมาย ในปVจจุบัน
สื่อในการประชาสัมพันธมีมากมายและหลากหลาย อันเป3นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด&านเทคโนโลยีของโลก
ปVจจุบัน อยางไร ก็ตามได&มีการแบงสื่อประชาสัมพันธโดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ ได&เป3น 5 ประเภท คือ
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6.1) สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่ทําหน&าที่ถายทอดเรื่องราวตางๆ สูบุคคลอื่น สื่อบุคคลจัดได&วา
เป3นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการโน&มน&าวจิตใจเนื่องจากติดตอกับผู&รับสาร
โดยตรง สวนใหญอาศัยการพูดในลักษณะตางๆ เชน การสนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การสอน การให&
สัมภาษณ การอภิปราย แตสื่อบุคคลก็มีข&อจํากัดคือ ในกรณีที่เนื้อหาเป3นเรื่องซับซ&อน การใช&คําพูดอยางเดียว
อาจสามารถสร&างความเข&าใจได&ทันทีและเป3นสื่อที่ไมถาวร ยากแกการตรวจสอบและอ&างอิง นอกจากจะมีผู&
บันทึกคําพูดนั้นๆ ไว&เป3นลายลักษณอักษรหรือบันทึกเสียงไว&
6.2) สื่อมวลชน อาจแบงประเภทตามคุณลักษณะของสื่อ ได&เป3น 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ
นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรศัพท และภาพยนตร สื่อจําพวกนี้จัดเป3นสื่อที่ประสิทธิภาพสื่อสารมาก
ที่สุด เนื่องจากสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวและได&ยินเสียง ทําให&การรับรู&เป3นไปอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ยิ่ง แตมีข&อจํากัดบางประการเรื่องการใช&ไฟฟWา ทําให&ไมสามารถเข&าถึงพื้นที่หางไกลที่ยังไมมีไฟฟWาใช&
6.3) สื่อสิ่งพิมพ เป3นสื่อในการประชาสัมพันธที่หนวยงานเป3นผู&ผลิตและเผยแพรไปสูกลุมเปWาหมาย
ด&วยวัตถุประสงคในการผลิตและรูปแบบแตกตางกันออกไป เชน แผนปลิว แผนพับ โปสเตอร จดหมายขาว
วารสาร เอกสารเผยแพร รายงานประจําปB เป3นต&น ปVจจุบันความนิยมในการใช&สื่อประเภทสิ่งพิมพเพื่อการ
ประชาสัมพันธนี้มีอยูมาก และมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปอีกมากมาย มีอายุการใช&นาน แตมีข&อจํากัดใน
เรื่องการนําเสนอเนื้อหาซึ่งต&องให&เหมาะสมกับกลุมเปWาหมาย เชน แผนพับที่เขียนด&วยภาษาวิชาการ ถ&าสงไป
ให&ประชาชนในชนบท อาจจะไมสามารถเข&าใจเนื้อหาที่ต&องการประชาสัมพันธได&เลย
6.4) สื่อโสตทัศน เป3นสื่อที่ผู&รับสามารถได&ทั้งภาพ และเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน แบงได&เป3น 2
สวน คือ สวนที่เป3นสื่ออุปกรณ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช&ได&ด&วยตัวเองโดยตรง เชน ภาพวาด แบบจําลอง
หรือของตัวอยาง หรืออาจต&องนําไปใช&รวมกับสื่ออุปกรณ ได&แก เครื่องเลนวีดีทัศน เครื่องฉายภาพยนตร และ
เครื่องคอมพิวเตอร เป3นต&น
6.5) สื่อกิจกรรม ปVจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกว&างขวางไปถึงกิจกรรมที่สามารถสื่อ
ความรู&สึกนึกคิด อารมณ และเรื่องราวขาวสารไปสูกลุมเปWาหมายได& สื่อประเภทกิจกรรมมีได&มากมายหลาย
รูปแบบ เชน การจัดประชุม สัมมนา ฝPกอบรม การแถลงขาว การสาธิต การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม
เสริ ม อาชี พ เป3 น ต& น สื่ อ กิ จ กรรมนี้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ดั ด แปลงแก& ไ ขให& ยื ด หยุ น เหมาะสมกั บ โอกาสและ
สถานการณได&ด&วย แตมีข&อจํากัด คือ ผู&รับมีจํานวนจํากัดเฉพาะกลุมที่รวมกิจกรรมนั้นๆ เทานั้น
6.6) สื่อสมัยใหม เป3นสื่อนิยมที่ใช&กันในยุคสังคมขาวสาร หรือยุคสารสนเทศ ประเภทของสื่อ
สมัยใหมที่ใช&ในการประชาสัมพันธ อาทิ ดาวเทียม อินเตอรเน็ต ซึ่งปVจจุบันเข&ามามีบทบาทตอชีวิตประจําวัน
ของคนเราเป3นอยางมากตลอดจนในสังคมและในหน&าที่การทํางาน อาชีพตางๆ แม&แตการประชาสัมพันธก็นํา
อินเตอรเน็ตมาใช&เพื่อการติดตอสื่อสารการประชาสัมพันธที่จัดทําขึ้นบนอินเตอรเน็ต ซึ่งถือวาเป3นสื่อสมัยใหมที่
นํามาใช&เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดเชนเดียวกับสื่ออื่นๆ อินเตอรเน็ตที่ใช&ทําการประชาสัมพันธ สวนใหญผานทาง
e-mail และระบบข&อมูลจาก website ให&ผู&รับสารได&เข&าไปดูและติดตามข&อมูลตางๆ ได&
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หลักการเขียนเผยแพรใหไดผล

- เขียนในลักษณะเปDดเผย ชัดเจน ไมคลุมเครือ จริงใจ ยุติธรรม และซื่อตรง
- เขียนตรงเขาไปยังเรื่องที่ตองการอธิบายดวยภาษาของทานเอง ไมเยิ่นเยอ วกวน หรือออมคอมตรงเขา
จุดหมาย
- ไมควรเขียนลักษณะยกยอปอปFGนหรือดูถูกคนใดคนหนึ่ง
- ใชคําธรรมดา ไมควรเลนคําหรือแตงเติมเสริมความเปIนจริง เพื่อใหคนทั่วไปเขาใจ และเชื่อถือสิ่งที่ทาน
เขียนไป
- เขียนหรือบอกเพียงเรื่องเดียว อยาพูดหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน อยางพยายามใชตัวเลข สถิติ พยายาม
ยกตัวอยางงาย ๆ ที่เปIนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่จะเปIนตัวอยางที่เห็นไดชัด

คุณลักษณะสําคั ของขอเขียนที่ดี
ถึงแม&การเขียนจะมุงเฉพาะงานด&านประชาสัมพันธ ซึ่งเป3นงานที่ต&องอาศัยความรู&หรือทฤษฏีทางด&าน
วิชาการประชาสัมพันธมาประกอบด&วยก็ตาม แตหลักการเขียนที่ดีทั่วไป ยังคงเป3นสิ่งจําเป3นและเป3นพื้นฐานที่
สําคัญเพราะคุณลักษณะของการเขียนที่ดีนั้น ไมวาจะเป3นการเขียนเพื่องานอะไรก็ตาม ต&องพิจารณาจากสิ่ง
ตาง ๆ เหลานี้ คือ การใช&ถ&อยคํา การผูกประโยค การจัดลําดับเนื้อหาหรือความคิด ฯลฯ ซึ่งมีแนวทางที่ควร
คํานึง โดยสังเขปดังตอไปนี้
1) ใช&คําที่อานเข&าใจงาย
ไมควรใช&ศัพทแสลงตาง ๆ หรือคําที่ยากแกการเข&าใจโดยไมมีความจําเป3น และพึงหลีกเลี่ยง
คําที่ใช&หรือเข&าใจกันเฉพาะในหมูคนกลุมน&อยหรือเฉพาะกลุมหรือศัพทเทคนิคทางวิชาการ รวมทั้งคําที่ชวนให&
เข&าใจผิดไขว&เขวได&โดยงาย นอกจากนี้ การผู&ประโยคก็ไมควรให&ยืดยาวสลับซับซ&อนมาก ควรใช&ประโยชนสั้น ๆ
อานแล&วเข&าใจได&งายและรวดเร็ว
2) มีความกระจางชัด หรือชัดเจน แจมแจ&ง
ข&อเขียนที่ดี เมื่ออานแล&วควรมีความกระจางชัดในตัวเอง ไมยอกย&อนหรือคลุมเครือ จนจับ
ใจความไมได& พึงระลึกเสมอวาถ&าข&อเขียนมีความชัดเจนมากเทาใด โอกาสที่ผู&อานจะเข&าใจในสาร หรือข&อเขียน
นั้นยอมมีมากขึ้นเป3นเงาตามตัว
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3) ใช&ภาษาให&ถูกต&อง
การใช&ภาษาไทยให&ถูกต&องนับเป3นสิ่งจําเป3นมากอีกสิ่งหนึ่ง จึงควรระมัดระวังเป3นพิเศษ และ
ควรใช&ภาษาให&ตรงตามความนิยามและตามหลักหรือระเบียบแบบแผนแหงภาษาด&วย
4) เขียนให&กะทัดรัด
การเขียนให&กระชับ รัดกุม และตรงเปWาหมาย การเขียนที่เยิ่นเย&อ วกวน หรือใช&ถ&อยคําที่
ฟุ_มเฟuอยเกินจําเป3น ยอมทําให&สิ้นเปลืองหน&ากระดาษ และเสียเวลาแกผู&อานโดยเปลาประโยชน
5) จัดลําดับเรื่องราวตามขั้นตอนให&สอดคล&องสัมพันธกัน
จะทํ า ให& เ นื้ อหาของข& อ เขี ย นนั้ น สั ม พั น ธและเชื่ อมโยงกั น เป3 น ลู ก โซ นอกจากนี้ ยั งทํ าให&
ข&อเขียนนั้นเป3นระเบียบชวนให&ติดตามอานและงายแกการเข&าใจ
6) ใช&ถ&อยคําให&สุภาพและเหมาะสม
เป3นการเขียนเพื่อสร&างความเข&าใจและความสัมพันธอันดีตลอดจนภาพลักษณ ชื่อเสียงของ
หนวยงานและองคการสถาบัน ต&องระมัดระวังให&มาก ในการใช&ถ&อยคําให&สุภาพและเหมาะสมแกกรณี จึงเป3น
ข&อที่ควรสังวรยิ่งเสมอสําหรับนักประชาสัมพันธ
การเขียนขาว
ขาวก็คือหัวใจของงานประชาสัมพันธ ที่จะรายงานภารกิจ ความก&าวหน&าของหนวยงานให&สาธารณชน
ทราบ การเขีย นขาวเป3 นทั้งศาสตรและศิล ปr และต& องมี เทคนิ คในการสร& างความเข&าใจและความสนใจแก
ประชาชน ความสําเร็จหรือความล&มเหลวของการประชาสัมพันธ ยังขึ้นอยูกับความถี่ของผลงานขาวที่นําเสนอ
ในสื่อตาง ๆ
แหลงที่มาของขาว ขาวเกิดจากเหตุการณและกิจกรรม ดังตอไปนี้
1. เหตุการณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
2. กิจกรรมที่วางแผนไว&
3. ความพยายามของผู&สื่อขาว ขาวประชาสัมพันธ เป3นขาวเชิงบวกและสร&างสรรคบนพื้นฐานของ
ความจริงที่เกิดจากกิจกรรมของหนวยงาน
องคประกอบของขาว
การเขียนขาวสารที่จะประชาสัมพันธ หรือสารที่จะสื่อออกไปยังสื่อมวลชน ควรมีสาระสําคัญหรือ
องคประกอบ ที่เรียกวา “5 W 1 H” ดังตอไปนี้
1. ใคร (WHO) ใครคือบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข&องกับขาว
2. ทําอะไร (WHAT) เกิดอะไรขึ้น การกระทําหรือเหตุการณใดที่สําคัญ
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3. ที่ไหน (WHERE) การกระทําหรือเหตุการณนั้น ๆ เกิดขึ้นที่ไหน
4. เมื่อไร (WHEN) การกระทําหรือเหตุการณนั้น ๆ เกิดขึ้นวัน เวลา เวลาใด
5. ทําไมและอยางไร (WHY and HOW) ทําไมเหตุการณนั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได&อยางไร
6. ข&อมูลประกอบอื่น ๆ เชน ความเป3นมา
ขั้นตอนในการเขียนขาว
การเขียนขาว ผู&เขียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. หาข&อมูล โดยการค&นคว&า รวบรวมข&อมูล และสัมภาษณ
2. วางแผนการเขียน ศึกษากลุมเปWาหมายและนโยบายของสื่อที่จะสงเผยแพร
3. รางเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน
4. ประเมินผล โดยการอานทบทวนด&วยตนเอง หรือผู&ที่เกี่ยวข&องชวยอาน องคประกอบการเขียนขาว
การเขียนขาวหนังสือพิมพ ต&องบอกสิ่งสําคัญที่สุดกอน แล&วจึงบอกสิ่งสําคัญรองลงมา
การเขียนขาวมีองคประกอบสําคัญเรียงลําดับ ดังตอไปนี้
1. พาดหัวขาว (headline) เป3นการบอกประเด็นสําคัญของขาว มักใช&ประโยคที่เป3นข&อความสั้น ๆ
เพื่อชวยให&รู&วาเป3นขาวอะไร และมีประเด็นใดนาสนใจ วิธีการพาดหัวขาวให&พิจารณาความสําคัญของขาวนั้น ๆ
วาใคร ทําอะไร เมื่อไร ที่ไหน อยางไร และทําไมจึงทําเชนนั้น ตัวอยางการเขียนพาดหัวขาว
1.1 แบบ Who นํา เชน “ชาวสวนยางยิ้ม...สงเสริมการเกษตรขึ้นทะเบียนยางไดทั่วถึง” “กกต.
ยืนกรานหามจดใหม พรรคถูกยุบ”
1.2 แบบ What นํ า เชน “จั ด ทั พขาราชการใหม ใหเปV น นั ก สงเสริ มการเกษตรมื ออาชี พ ”
รวมภาคภูมิใจ...ไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไมยิ่งใหญ ซึ่งสวนใหญความสําคัญของขาวอยูที่
การกระทําและผลกระทบ
1.3 แบบ When นํา เชน “31 ม.ค.นี้ ดีเดยลด ละใชสารเคมี ผลิตพืชคุณภาพดีทั่วประเทศ”
ซึ่งขาวนี้ความสําคัญอยูที่เงื่อนไขของเวลา
1.4 แบบ Where นํา เชน “สะเมิง...แหลงเที่ยวเชิงเกษตรในฝAน” ซึ่งคุณคาของขาวอยูที่สถานที่
1.5 แบบ Why นํา เชน “เรงหาสาเหตุหนุมคลั่งยิงกราด 3 ศพ กลางตลาดไท” ความสําคัญของ
ขาวอยูที่การตั้งข&อสังเกต เพื่อเพิ่มความอยากรู& อยากเห็น
1.6 แบบ How นํา เชน “เกษตร ปรับยุทธศาสตรประชาสัมพันธ เนนสื่อสารเปVน ประเด็น
ถูกตอง ผูเกี่ยวของรูขาวทั่วถึง” ความสําคัญของขาวอยูที่ความเป3นเหตุเป3นผล
2. วรรคนํา (Lead) เป3นประเด็นสําคัญของเรื่อง คือต&องตอบสนองความสนใจของผู&อานวา Who
What When Where Why เขียนด&วยประโยคสรุปเรื่องหรือสรุปประเด็นสําคัญและกระชับ เพื่อขยายพาดหัว
ขาว มีความยาวประมาณ 3 – 6 ประโยค เชน “กรมสงเสริมการเกษตร ผุดกิจกรรมชวยเกษตรกรผูปลูกขาว
นาปรั ง ในเขตลุ มน้ํ า เจาพระยาที่ ไ ดรั บ ผลกระทบจากภั ย แลง ปC 2556/57 เนนถายทอดความรู เรง
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มาตรการปZองกันโรคในสตรอเบอรี่ เนนแผนพัฒนาการตลาด AEC พรอมระดมสมองนักวิชาการ สูการ
ถายทอดผูปลูกตามระบบ GAP”
3. เนื้อขาว (Body) เป3นการบอกเรื่องที่เหลือจากที่บอกไว&แล&วในวรรคนํา เป3นข&อเท็จจริงที่สนับสนุน
หรือขยายความ หรือชวยในวรรคนําได&ใจความชัดเจนขึ้น เป3นเรื่องราวทั้งหมดของขาวที่ตอบคําถาม 5 W
และ 1 H มี 2 – 5 ยอหน&าตามความเหมาะสม โดยยอหน&าแรก ๆ เป3นรายละเอียดตามวรรคนํา ยอหน&าสอง
อ&างคําพูดผู&ให&สัมภาษณ หรือผู&บริหาร เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ ยอหน&าสุดท&าย เสริมข&อมูลเฉพาะที่จําเป3น เชน
“นายโอฬาร พิทักษ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปaดเผยวา เนื่องจากปริมาณน้ําในเขื่อนภูมิพล
และเขื่อนสิริกิติ์อยูในเกณฑนอย สงผลกระทบตอพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังในเขตลุมน้ําเจาพระยา 22
จังหวัด ทําใหตองติดตามสถานการณการเพาะปลูกพืชฤดูแลงของเกษตรกรอยางตอเนื่องเปVนพิเศษ”
“นายโอฬาร พิทักษ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวาในการเตรียมความพรอมเพื่อ
รับมือปAญหาขาดแคลนกําลังคนในอีก 5 ปCขางหนา กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนา
บุคลากร 5 ปC”
4. ทิ้งท&ายขาว (Conclusion) เป3นการสรุปประเด็นเพื่อดึงดูดความสนใจ ตอกย้ําจุดหมาย สวนใหญมี
ความยาวประมาณ 4 - 6 ประโยค เชน
“อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2557 ในพื้นที่ 22 จังหวัด
ไดแก จังหวัดตาก กําแพงเพชร อุตรดิตถ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี
สระบุ รี อางทอง สุ พรรณบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี นนทบุ รี นครปฐม กรุ ง เทพ ฉะเชิ ง เทรา
นครนายก สมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร กรมชลประทานจะระบายน้ําเพื่อสนับสนุนการอุปโภค –
บริโภค และรักษาระบบนิเวศนเทานั้น ดังนั้น จึงขอใหเกษตรกรงดการปลูกขาวนาปรัง ครั้งที่ 2 อธิบดีฯ
กลาวย้ําในที่สุด”
รูปแบบการเขียนขาว
โดยทั่วไปการเขียนขาวจะมีเพียง 3 สวนเทานั้น ได&แก พาดหัวขาวหรือโปรยหัวขาว (headline) วรรค
นําเป3นการสรุปเรื่องราว (lead) เนื้อขาว เป3นรายละเอียดของเหตุการณและเรื่องราว (detail) นอกจากนี้
รูปแบบการเขียนขาวทั่ว ๆ ไป ไมวาขาวหนังสือพิมพ หรือขาววิทยุโทรทัศน มี 3 รูปแบบ ได&แก ปBรามิดหัว
กลับ ปBรามิดหัวตั้ง และสี่เหลี่ยมผืนผ&าทรงยืนแบบผสม ซึ่งใช&ในรูปแบบของขาวที่แตกตางกัน ดังนี้
1. แบบป•รามิดหัวกลับ (inverted pyramid) เป3นการนําเสนอขาวโดยลําดับประเด็นสําคัญจากมาก
ไปหาน&อย ซึ่งสอดคล&องกับธรรมชาติของมนุษยในการอยากรู&อยากเห็นสิ่งสําคัญกอน สวนรายละเอียดไว&ทีหลัง
ประกอบด&วยขาวพาดหัว วรรคนํา สวนเชื่อม และสวนของเนื้อเรื่อง เรียงตามลําดับความสําคัญ เป3นการเขียน
ขาว โดยเริ่มด&วยความนํา ที่เป3นประเด็นสําคัญของเรื่อง และสวนเชื่อมที่โยงความสําพันธระหวางความนํากับ
เนื้อหา ที่มีความสําคัญรองลงมา สวนเนื้อหา จะเป3นสวนประกอบที่ให&รายละเอียดของเหตุการณหรือเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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2. แบบป•รามิดหัวตั้ง (upright pyramid) จะเรียงลําดับข&อมูลที่มีความสําคัญน&อยไปหามากที่สุด
(climax) เพื่อให&ผู&อานมีความอยากรู& เริ่มจากประเด็นที่ไมมีความสําคัญมากนัก แล&วคอย ๆ เพิ่มประเด็นที่
สําคัญขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงประเด็นสําคัญที่สุด มักจะใช&ในเรื่องที่มีเงื่อนงํา เชิงสืบสวน สอบสวน ปVจจุบันไม
นิยมใช&
3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ&า ทรงยืนแบบผสม (combination) มักใช&เขียนขาวที่ไมคอยสําคัญ เป3นขาวสั้น ๆ
เริ่มจากสวนเชื่อ หรือจากเนื้อเรื่องขาว หลังจากพาดหัวขาวแล&ว ไมมีความนํา ความสําคัญของขาวเทาเทียมกัน
ตั้งแตต&นจนจบเรื่องของขาว มักจะเขียนแบบเสนอข&อเท็จจริง
การเขียนขาวใหนาสนใจ
1. ขาวต&องเป3 น ขาวที่ มีความสํ า คั ญ นาสนใจสํ า หรั บคนทั่ ว ไป รวดเร็ว ทั น สมัย ทั น ตอเหตุ การณ
ถูกต&อง มีสาระ มีประโยชนตอสวนรวม ประโยชนของขาวตอผู&อาน
2. การเสนอ การเขียนขาว ถูกต&องตามหลักการเขียนขาว มีความนาอาน สํานวนถ&อยคําภาษาไพเราะ
ให&รายละเอียดที่สมบูรณ เชน บอกควบวา ใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และอยางไร เป3นต&น
3. ขาวมีลักษณะสอดคล&องกับแนวหนังสือแตละฉบับ ประเภท เหมาะสมกับคอลัมน ผู&รับผิดชอบ
คอลัมนนั้น ๆ เพื่อจะได&รับการพิจารณาลงพิมพ
4. ขาวที่เกี่ยวข&องใกล&ชิดตัวประชาชน หรือประชาชนมีผลประโยชน หรือมีผลกระทบตอผู&อาน จะ
ได&รับความสนใจ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับพรรคพวกญาติพี่น&อง เพื่อนฝูง หรือมีองคประกอบที่ใกล&ชิดกับผู&ฟVงหรือ
ผู&อาน จะได&รับความสนใจมากกวา
5. ขาวเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ มีชื่ อเสี ย ง คนสวนมากรู& จั ก ไมวาจะเป3 น บุ คคลหรื อ สถานที่ หรื อผู& มีชื่ อ เสี ย ง
เสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุ มีเรื่องราวคดีความ เจ็บป_วย เกิดการขัดแย&ง ทะเลาะวิวาท ผลกระทบ เงื่อนงํา ภัยพิบัติ
ความเจริญก&าวหน&า ฯลฯ จะได&รับความสนใจมาก
6. ขาวเกี่ยวกับเพศ (sex) มักจะเป3นขาวที่ประชาชนให&ความสนใจ เพราะเป3นเรื่องใกล&ตัวมนุษยทุกผู&
ทุกนาม ควรเป3น ขาวจริ ง มิใชขาวลื อ ควรเสนอเป3 นการสร&า งสรรค ต& องระมั ดระวั งอยาให&เ ป3นเรื่องอุ จาด
อนาจาร
7. คุณภาพของขาว โดยเฉพาะขาวในงานประชาสัมพันธ ต&องคัดเลือกขาวที่เป3นสาระนาสนใจ และมี
รสนิย ม มิใชเรื่องที่ไมควรเสนอก็เสนอ จะต&องพิจารณาความเหมาะสม สังคม วัฒนธรรมขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีที่ดีด&วย อยาเอาอยางการเสนอขาวที่ไมรับผิดชอบ มีเรื่องอะไรก็เสนอไปทั้งหมด ไมพิจารณาความ
เหมาะสมด&านอื่น ตลอดจนรสนิยมของการเสนอขาว จะทําให&งานประชาสัมพันธเสียหาย
ในการเขียนขาวสั้นนั้นมีขอเสนอแนะวา
1. ควรจะเขียนให&ยนยอแตเข&าใจงาย สงตรงเวลา ไมเป3นขาวลาช&า มีความเที่ยงตรงแนนอนและ
เชื่อถือได&
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2. มี ป ระโยชนที่ จ ะเกิ ด แกชุ ม ชนนั้ น ๆ หรื อ ทั่ ว ไป อยาให& เ ป3 น ขาวลอย ๆ ไมนาสนใจ หรื อ ไมมี
ประโยชน หรือเน&นเรื่องราวสวนตัวของบุคคลจนเกินไป
3. เมื่อเริ่มต&นขาวควรจะทราบได&วา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม
4. พยายามให& มี ร ายละเอี ย ดที่ จํ า เป3 น หรื อสํ า คั ญ และจั ด เรี ย บเรี ย งลํ า ดั บ ถ& อ ยคํ า กอนหลั ง อาจ
ตรวจสอบ ให&เกิดความเรียบเรียงอยางดีเสียกอน จัดพิมพให&สะอาดเรียบร&อย
5. พยายามรักษาระดับและคุณภาพคุณคาของขาว เพื่อให&เกิดความเลื่อมใสแกบรรณาธิการ หรือ
หัวหน&าฝ_ายขาวที่จะรับขาวและเสนอขาวนั้น
6. พยายามศึกษาและทําความคุ&นเคยกับบรรณาธิการ เพื่อจะให&ทราบวาบรรณาธิการหรือผู&ควบคุม
คอลัมนนั้น ชอบวิธีการเขียนแบบไหน ต&องการขาวหรือภาพอยางไร คือ ใช&ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อจะทํา
ให&ขาวที่เราสงไปนั้น ได&รับการตีพิมพปรากฏตอประชาชน
สําหรับขาวสั้น เป3นสิ่งสําคัญในการเผยแพรอยางหนึ่ง เพราะออกได&เร็วประหยัด และถึงคนสวนใหญ
มีความนาเชื่อถือ เพราะเป3นสิ่งพิมพให&กับสื่อมวลชนได&หลายประเภท เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ
นอกจากนั้น ถ&าได&ทําติดตอกันอยูเสมอ หนวยงานก็จะมีความสัมพันธและคุ&นเคยกับประชาชนอยูเสมอ เพราะ
ประชาชนอยากอานและเรียนรู&ด&วยตนเอง และสามารถครอบคลุมไปถึงบุคคลบางกลุมที่อาจจะไมสนใจ ไมเคย
รู&จักหนวยงานได&

“พาดหัวขาว...นั้นสําคัญ ไฉน...?? สะดุดตา สะกิดใจ กอนอานเนื้อขาว...ดึงดูดให"อาน...ติดตามขาว”
หัวขาวจะมีหนาที่ในการบอกขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวันดวยถอยคําสั้นๆ แตให
ความหมายครอบคลุมเนื้อหาสาระ หัวขาวที่ดีจะทําใหผูอานประหยัดเวลาในการอานไดเปIนอยางมาก
อยาลืมวา การดึงดูดความสนใจ เป)นจุดขายอยางหนึ่ง
ดวยการใชถอยคําโดนใจ / รูปแบบประโยค ชวนสงสัย จูงใจใหอยากรู เชน
เกษตรกร...ผุดโครงการยักษชวยชาวนา
มหกรรมไมดอก...จัดอลังการ เนนรับสงออก AEC คึกคัก
รอน แลง น้ําเค็มบุก กับมาตรการเยียวยาเชิงรุกของภาครัฐ
หลงลับแล...คนซื้อไมไดกินจริงหรือ
น้ําสมควันไม...ฤาจะเปIนตํานานภูมิปFญญาไทย
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สวนที่ 4
แบบฟอรมที่ใชในงานประชาสัมพันธ
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แบบฟอรมตางๆ
เนื่องจากงานการผลิตขาวประชาสัมพั นธ เป3นงานที่มุงเน& นเนื้อหาเป3นสําคัญ มีความยื ดหยุนตาม
สถานการณและระยะเวลาที่เหมาะสม แบบฟอรมที่ใช&ในการปฏิบัติงานจึงมีเฉพาะแบบฟอรมการพิมพเอกสาร
ขาวประชาสัมพันธ แบบฟอรมการลงบันทึกการจัดพิมพขาว แบบฟอรมการสงขาวเพื่อให&ผู&บริหารตรวจสอบ
หรือพิจารณาความเหมาะสมกอนเผยแพร สวนการเผยแพรขาวประชาสัมพันธจะใช&แบบฟอรมการติดตามผล
การประชาสัมพั น ธผานสื่ อสิ่ งพิ มพเป3 นรายเดือน ซึ่งจะกลาวถึงโดยละเอี ยดในคูมื อ เรื่องการติ ด ตามและ
ประเมินผลการเผยแพรขาวประชาสัมพันธตอไป

- แบบฟอรมที่ 1 แผนการเผยแพรประชาสัมพันธ ประจําปCงบประมาณ .................... เรื่อง/ประเด็น

รายละเอียด/ไฮไลทของ
ประเด็นขาว

ชองทางการเผยแพร
ขาว บทความ โทรทัศน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลา
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู&รับผิดชอบ
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- แบบฟอรมที่ 2 การเขียนขาวประชาสัมพันธ -

ขาวประชาสัมพันธ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
ขาวลําดับที่................
วันที่...........เดือน..................พ.ศ.. .............
-----------------------------(ประเด็
ประเด็นขาว)--------------------------------ขาว

-----------------(เนื้อหา/รายละเอี
รายละเอียดของขาว พร&อมภาพประกอบ)------------------------------------------มภาพประกอบ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เจ&าของขาว ชื่อ ........................................ตํ
........................................ าแหนง ....................................... กลุม ..........................................
โทรศัพทติดตอ.........................................
.........................................
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- แบบฟอรมที่ 3 สรุปประเด็นขาวประชาสัมพันธรายเดือน การบันทึกประเด็นขาวประชาสัมพันธ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
ปCงบประมาณ .........................
เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ........... - 30 กันยายน พ.ศ. ..........

ครั้งที่

วัน / เดือน / ปB

หัวข&อขาว

ชื่อเจ&าหน&าที่ผู&พิมพ
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- แบบฟอรมที่ 4 การขอใชบริการเผยแพรขาว/ประกาศ บนระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต แบบการขอใชบริการเผยแพรขาว/ประกาศ บนระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต
วันที่ ............/............./..............
เรื่อง/หัวขอขาว
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รายละเอียดที่แนบ
เอกสาร/รูปภาพ จํานวน ................. แผน

ไฟลข&อมูล จํานวน ............... ไฟล

การนําเสนอขอมูล
เว็บไซตกรมสงเสริมการเกษตร (www.doae.go.th)
หัวข&อ
ขาวผู&บริหาร
ขาวประชาสัมพันธ
ขาวรับสมัครงาน
ระบุ .......................................................................................
เว็บไซตอินทราเน็ต (ssnet)
หัวข&อ
หนังสือแจ&งหนวยงาน
ระยะเวลาที่ตองการนําเสนอ

หนังสือเวียน

ขาวทั่วไป

ขาวเกษตรจากหนังสือพิมพ

ระบุ .............................................

วันที่ ............../............../............ ถึงวันที่ วันที่ ............/............./............

ผูรับผิดชอบ (เจ&าหน&าที่ผู&นําขาวขึ้นสามารถติดตอเพื่อสอบถามข&อมูลเพิ่มเติม)
ชื่อ-สกุล .....................................................................ตําแหนง ........................................................................
หนวยงาน .........................................................................................................................................................
โทรศัพท .......................................................................อีเมล ..........................................................................
ผูอนุมัติ (ผอ.กอง/ผอ.สํานัก)
อนุมัติ
ไมอนุมัติ ...............................................................................................
ลงชื่อ .........................................................................
วันที่ ..........................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับเจาหนาที่ (กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร)
เจ&าหน&าที่ผู&รับ ............................................................................ วัน/เวลา ........................................................
เจ&าหน&าที่ผู&นําขาวขึ้น ................................................................. วัน/เวลา ........................................................
การดําเนินการ ...................................................................................................................................................
กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศ โทร. 0-2940-5739-40 เบอรภายใน 287

