ประวัติการจัดตั้ง
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดรำชบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงำนภำยในของสำนักงำนจังหวัด ตำม
ข้อเสนอแนะของสมำชิกสภำจังหวัดรำชบุรี ตำมคำสั่งจังหวัดที่ 34/2535 ลงวันที่ 7 มกรำคม 2535 โดยได้รับ
งบประมำณสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรำชบุรี และยืมตัวบุคคลจำกหน่วยงำนอื่น
มำปฏิบัติงำน
ต่อมำในปี 2536 ได้มีกำรโอนงำนประชำสัมพันธ์เข้ำมำเป็นหน่วยงำนภำยในของสำนักงำนเลขำนุกำรจังหวัด ในรูปแบบ
คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์จังหวัด
ในปี 2536 กรมประชำสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดรำชบุรีขึ้นเป็น
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ลำดับที่ 50 ของประเทศ
และแต่งตั้งนำยไพฑูรย์ ศรีรอด มำดำรงตำแหน่ง
ประชำสัมพันธ์จังหวัดรำชบุรี (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนประชำสัมพันธ์ 7) เป็นคนแรกตำมคำสั่งกรมประชำสัมพันธ์ที่
696/2536 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2536 (นำยไพฑูรย์ ศรีรอด มำรำยงำนตัวและปฏิบัติหน้ำที่เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม
2536) ในขณะนั้นมีนำยอรุณ งำมดี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ และ ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล เป็นผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด
โดยได้รับอนุมัติงบประมำณปี 2536 เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เป็นเงิน 819,580 บำท และจังหวัด
รำชบุรีได้จัดสรรห้องปฏิบัติงำนในระยะแรก ขนำด 4.50 x 4.75 เมตร (21.37 ตำรำงเมตร) ซึ่งอยู่ชั้นล่ำงของอำคำร
ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี ต่อมำเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2538 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี (ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล) ได้
อนุมัติห้องปฏิบัติงำนที่ต่อเนื่องกับสำนักงำนเดิมเพิ่มเติมอีก คือห้องสำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี ขนำด 45 ตำรำง
เมตร โดยได้ดำเนินกำรขยำยห้องแล้วเสร็จและเข้ำปฏิบัติงำน เมื่อ 1 ตุลำคม 2538
ปัจจุบัน สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดรำชบุรี มีที่ทำกำรของสำนักงำนฯ เป็นกำรถำวร มีขนำด
66.37 ตำรำงเมตร อยู่ชั้นล่ำงอำคำรศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3232-6016โทรสำร 0-3235-0041 มท. 61761 มี นำงอัตถจินดำ อินทรทัต ดำรงตำแหน่ง
ประชำสัมพันธ์จังหวัดรำชบุรี

********************************

2

ทำเนียบประชำสั มพันธ์ จังหวัดรำชบุรี
1. นำยไพฑูรย์

ศรีรอด

16 กันยำยน 2636 - 30 กันยำยน 2541

2. นำงสมพร

มโนรัตน์ (รก)

1 ตุลำคม 2541 - 1 กุมภำพันธ์ 2542

3. นำยยุทธนำ

เทียมพงศ์

2 กุมภำพันธ์ 2542 - 31 มกรำคม 2544

4. นำงวรลักษณ์ สุมังคละสมบัติ

1 กุมภำพันธ์ 2544 - 31 มีนำคม 2547

5. นำงสมพร

1 เมษำยน 2547 - 12 สิงหำคม 2548

มโนรัตน์(รก)

6. นำยวิมล อยู่สำรำญ

13 สิงหำคม 2547 - 30 กันยำยน 2548

7. นำงสำวชลธิศสำ องอำจ(รก)

1 ตุลำคม 2548 - 13 พฤศจิกำยน 2548

8. นำงวัชรี จันทำโภ (รก)

14 พฤศจิกำยน 2548 - 12 มีนำคม 2549

9. นำยสมชำย เผือกวิไล

13 มีนำคม 2549 - 30 พฤศจิกำยน 2550

10. นำยนรกิจ ศรัทธำ

1 ธันวำคม 2550 - 1 กุมภำพันธ์ 2555

11. นำยมรกต คงทน

2 กุมภำพันธ์ 2555 - 10 พฤษภำคม 2558

12. นำงอุไรวรรณ น้อยคำยำง

11 พฤษภำคม 2558 – 4 เมษำยน 2559

13. นำงรัชดำภรณ์ พิสิฐปริวรรต (รก)

5 เมษำยน 2559 – 9 พฤษภำคม 2559

14. นำงอัตถจินดำ อินทรทัต

10 พฤษภำคม 2559 – ปัจจุบัน
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การจัดระบบการบริหารสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนประชำสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด รำชบุ รี เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยมี
ประสิ ทธิ ภำพและสอดคล้องกั บแผนทิศ ทำงของกรมประชำสัม พั นธ์ และแผนพั ฒ นำจั งหวัด จึ งก ำหนดระบบกำร
บริหำรงำนและมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรดังนี้
1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี คือ
1.1 ให้ ค ำปรึ ก ษำวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล ประกอบกำรตั ด สิ น ใจของผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด ในกำร
ประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำงๆ ทั้งในระดับนโยบำยจำกส่วนกลำงและนโยบำยของจังหวัด
1.2 ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์ของจังหวัดให้
สอดคล้องกับแผนประชำสัมพันธ์เขต และแผนพัฒนำจังหวัดแบบบูรณำกำร
1.3 ให้ คำปรึกษำกำรจัดทำแผนงำนโครงกำรด้ำนประชำสัมพั นธ์แ ก่หน่ วยงำนภำครัฐของ
จังหวัด
1.4 ประสำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรประชำสัมพันธ์กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วน
รำชกำรประจำจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนประชำสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์
1.5 วำงแผนกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ของจังหวัด และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรประชำสัมพันธ์จังหวัด
1.6 ประสำนสื่อ มวลชนในท้ องถิ่น และในส่วนกลำง เพื่ อขยำยผลกำรประชำสัมพั น ธ์ของ
จังหวัดและส่วนรำชกำรให้ไปสู่ประชำชนให้มำกที่สุด
1.7 วำงแผนกำรติดตำมเฝ้ำรับฟังควำมคิดเห็น ท่ำที และทัศนคติของประชำชนในจังหวัดที่มี
ต่อนโยบำยและกำรปฏิบัติงำนของจังหวัด และของรัฐ เพื่อนำมำวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
เกิดแนวควำมคิด ค่ำนิยม และทัศนคติที่ถูกต้อง
1.8 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรประชำสัมพันธ์ โดยกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ในด้ำนวิชำกำร
ประชำสัมพันธ์แก่สถำบันกำรศึกษำและส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในจังหวัด
1.9 ดำเนินกำรด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรประชำสัมพันธ์
1.10 กำกั บ ดูแ ลสถำนี วิท ยุก ระจำยเสี ยงของรัฐ ในจัง หวัด รำชบุ รี ให้เป็น ไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
1.11 เป็นผู้แทนของกรมประชำสัมพันธ์ในคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะทำงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรในจังหวัด ตลอดจนเป็นผู้แทนของสำนักนำยกรัฐมนตรีประจำจังหวัด

/1.12 กำกับดูแล
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1.12 กำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของสำนักงำน
1.13 ควบคุมกำรบริหำรงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน
1.14 ควบคุมงำนประชำสัมพันธ์อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ระบบการบริหารงาน แบ่งเป็น 2 ฝ่าย และ 1 กลุ่ม ประกอบด้วย
2.1 ฝ่ ำยวิ ช ำกำร รั บ ผิ ด ชอบแผนงำนประชำสั ม พั น ธ์ กำรพั ฒ นำระบบและองค์ ก รกำร
ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ ประสำนแผนกำรประชำสัมพันธ์
2.2 ฝ่ำยปฏิบัติกำร รับผิดชอบด้ำนกำรสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดระบบกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร ประสำนงำนสื่อมวลชนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค และงำนด้ำนเทคนิคกำรประชำสัมพันธ์
2.3 กลุ่มงำนธุรกำร รับผิดชอบกำรจัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำร งำนสำรบรรณ โต้ตอบหนังสือ
กำรพิมพ์เอกสำร งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ และกำรแจกจ่ำยเอกสำร
3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติราชการ ดังนี้
3.1 นางรัชดาภรณ์ พิสิฐปริวรรต ตำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย
วิชำกำร และหัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้
3.1.1 ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ ผู้ช่วยประชำสัมพันธ์จังหวัด ในกำรบริหำรงำนภำยใน
สำนักงำน
3.1.2 ศึ ก ษำ วิ เครำะห์ ส ำรวจ และตรวจสอบประชำมติ เสนอควำมเห็ น ประกอบกำร
พิจำรณำ และช่วยจัดทำแผนกำรประชำสัมพั นธ์ของจัง หวัดให้สอดคล้องกับ นโยบำยกำรประชำสัมพั นธ์ของรัฐ กรม
ประชำสัมพันธ์ และแผนพัฒนำจังหวัด
3.1.3 ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ในจังหวัดโดยกำรจัดทำข่ำว บทควำม สำรคดี เผยแพร่ทำง
สื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งในส่วนภูมิภำค และส่วนกลำง
3.1.4 จัดทำรำยงำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
3.1.5 รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เป็นศูนย์ข้อมูลจังหวัด เพื่อให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรแก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ทั้งในส่วนภูมิภำค และส่วนกลำง
3.1.6 จั ดท ำรำยงำนผลกำรปฏิ บัติ ง ำนในส่ วนที่เกี่ย วกับ แผนงำน/โครงกำร รวมทั้ ง กำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมประชำสัมพันธ์และจังหวัดรำชบุรี
3.1.7 ให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรประชำสัมพันธ์ รวมทั้งให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำร
ผลิตสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์แก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในจังหวัดรำชบุรี
3.1.8 ประสำนสื่อ มวลชน เพื่ อแถลงข่ ำวของจั ง หวั ด ให้ ขยำยผลกำรประชำสัมพั น ธ์ไ ปสู่
ประชำชนทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดรำชบุรี
3.1.9 จัดทำรำยงำนควบคุมภำยใน
3.1.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3.2. นายวรปรัชญ์ ศรีคัตธมาตย์ ตำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำชำนำญงำน ทำหน้ำที่เป็นช่ำงภำพ ผู้สื่อข่ำว
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
3.2.1 ดูแล บำรุงรักษำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กล้องบันทึกเทปโทรทัศน์ กล้องภำพนิ่ง
อุปกรณ์ตัดต่อและระบบคอมพิวเตอร์
3.2.2 ออกแบบติดตั้งและดูแลระบบ LAN ของหน่วยงำน
3.2.3 ดูแลระบบ Internet ของหน่วยงำน
/3.2.4 ออกแบบ
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3.2.4 ออกแบบพัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงำน
3.2.5 ปฏิบัติงำนด้ำนเทคนิควิทยุโทรทัศน์ กำรตัดต่อลำดับภำพข่ำว
3.2.6 ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงภำพเคลื่อนไหว ภำพนิ่ง ข่ำว เหตุกำรณ์และกิจกรรมสำคัญ
3.2.7 ปฏิบัติงำนด้ำนเทคนิคกำรส่งข้อมูลข่ำวสำร ภำพ และเนื้อหำข่ำว ทั้งที่เป็นภำพนิ่ง ภำพ
วีดีโอ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงำน สถำนีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดกรมประชำสัมพันธ์ และจังหวัดรำชบุรี
3.2.8 ประสำนงำนสื่อมวลชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3.3 นางอรุณ บุตรดี ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำร
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
ด้านบัญชี
3.3.1 จัดทำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และกำรใช้จ่ำยเงินทุกประเภท
3.3.2 ดำเนินกำรเบิกจ่ำย จัดทำทะเบีย นคุมกำรเบิกจ่ำยเงินและเป็นกรรมกำรเก็บรักษำเงิน
ของหน่วยงำน
3.3.3 บันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำงและบันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีเงินรำยได้กรม
ประชำสัมพันธ์
3.3.4 จัดทำรำยงำนบัญชีประเภทประจำเดือนและประจำปี ด้วยมือและระบบ GFMIS
3.3.5 จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญกำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท
3.3.6 จัดท ำรำยงำนงบเดื อนและรำยงำนกำรเงิน เสนอส ำนั กงำนตรวจเงิน แผ่ น ดิน และ
รำยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่งตรวจสอบภำยใน สำนักงำนคลังจังหวัดรำชบุรี และกองคลัง กรมประชำสัมพันธ์ เพื่อ
ทรำบทุกเดือน
3.3.7 เก็บรวบรวมหลักฐำนทำงกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อกำรตรวจสอบภำยหลัง
ด้านธุรการ
3.3.8 ร่ำง โต้ต อบ ตรวจทำนหนั งสือรำชกำรทั้ง ภำยในและภำยนอก และพิมพ์ หนั งสื อ
รำชกำร
3.3.8 ควบคุม ดูแล และจัดเก็บเอกสำรตำมระเบียบฯงำนสำรบรรณ
3.3.9 ควบคุมกำรจัดทำทะเบียนกำรใช้โทรศัพท์ของหน่วยงำน
3.3.10 ตรวจสอบควบคุมวันลำ และกำรจัดทำรำยงำนปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
3.3.11 จัดทำคำสั่งต่ำง ๆ ของสำนักงำน
3.3.12 ร่วมวำงแผนและจัดทำโครงกำรประชำสัมพันธ์
3.3.13 ติดต่อประสำนงำนสื่อมวลชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.3.14 จัดทำรำยงำนตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร และรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3.3.15 จัดทำรำยงำนด้ำนพลังงำนและรำยงำนอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
3.3.16 ควบคุมกำรดูแลและกำรซ่อมบำรุงเครื่องใช้ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ของสำนักงำน
3.3.17 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3.4 นางชุติมา แจ้งดอนไพร ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ส 3 ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนงำนธุรกำร เจ้ำหน้ำที่บันทึก
ข้อมูลประจำสำนักงำน และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้
/ด้ำนธุรกำร

6

ด้านธุรการ
3.4.1 ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือรำชกำรทุกประเภท
3.4.2 ร่ำงโต้ตอบ และจัดพิมพ์หนังสือรำชกำรทุกประเภท
3.4.3 จัดทำสมุดลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของหน่วยงำน
3.4.4 จัดทำทะเบียนคุมกำรใช้โทรศัพท์
3.4.5 จัดเก็บเอกสำรให้เป็นระบบ ค้นหำได้สะดวก รวดเร็ว
3.4.6 รวบรวมและรำยงำนผลงำนกำรประชำสัมพันธ์
3.4.7 จัดทำรำยงำนสถิติกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
3.4.8 จัดพิมพ์เอกสำรข่ำว บทควำม เผยแพร่ผ่ำนสื่อInternet ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
3.4.9 ประสำนงำนสื่อมวลชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.4.10 จัดทำทะเบียนคุมข่ำวประกวดรำคำ และปิดประกำศบอร์ดของสำนักงำน
3.4.11 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ด้านพัสดุ
3.4.12 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้ำง ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกประเภทของหน่วยงำน ให้
เป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุฯ
3.4.13 ตรวจสอบพัสดุและจัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจำปีเสนอผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัด
และสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
3.5 นายรุ่ง เพ็งอุดม ตำแหน่ง ช่ำงถ่ำยภำพ ช 2 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
3.5.1 ปฏิบัติงำนขั้นต้นในกำรเตรียม จัดหำ และเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรถ่ำยภำพและ
ในห้องปฏิบัติกำรช่วยถ่ำยทำและเผยแพร่ ล้ำงฟิล์มและล้ำงอัดขยำยภำพตกแต่งภำพ จัดหมวดหมู่ของภำพ จัดหมวดหมู่
ของภำพ จัดเก็บ รักษำภำพและฟิลม์
3.5.2 ขับรถยนต์ส่วนกลำงของสำนักงำน เพื่อติดต่อประสำนงำน จัดทำข่ำว กำรเดินทำงไป
ปฏิบัติรำชกำรทั้งภำยในและนอกพื้นที่จังหวัดรำชบุรี
3.5.3 บำรุงรักษำ และทำควำมสะอำดรถยนต์ ให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะปฏิบัติงำน
3.5.4 จดบันทึกกำรใช้รถยนต์ และเก็บรักษำใบอนุญำตใช้รถยนต์สำนักงำนไว้เพื่อตรวจสอบ
3.5.5 ประสำนงำนสื่อมวลชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5.6 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
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แผนภูมิข้อมูลโครงสร้างอัตรากาลังตามการปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ส่วนราชการ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

